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RESUMO 

O tema desta monografia abarca a autopercepção de mulheres e a forma como a beleza é 

entendida socialmente e por mulheres, considerando-se referenciais ocidentais, de modo mais 

amplo, e brasileiros, de modo mais específico. Foram realizadas entrevistas em diferentes 

ambientes e, posteriormente, análise delas. A interação da internet com o tema apresentado 

também foi um elemento explorado. Este trabalho conta com a exposição da metodologia 

adotada para sua elaboração; com a justificativa para a escolha de seu tema e com três capítulos 

de desenvolvimento, além da introdução e conclusão. 

Palavras-chave: Mulheres; Beleza; Autopercepção. 
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ABSTRACT 

This monograph’s subject encompasses the self-perception of women and the way beauty is 

understood socially and by women. It has been taken into consideration western references, in 

general, and Brazilian references, in particular. Interviews have been conducted in several 

places and analyzed. The internet interaction with the subject presented has been also explored. 

Besides the introduction and the conclusion, this production exhibits the methodology adopted 

in its formulation; justification for the subject choice and development in three chapters. 

Keywords: Women; Beauty; Self-perception. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta monografia tem como tema a autopercepção1 de mulheres, passando pelo 

entendimento social e que elas possuem acerca do termo beleza, devendo-se levar em conta 

seus referenciais ocidentais e brasileiros. Para examinar perspectivas de mulheres sobre a 

autopercepção e a beleza foram realizadas entrevistas que tiveram seus conteúdos analisados e 

relacionados a produções indicadas ao longo do texto. O tema selecionado é considerado 

relevante por se perceber que há uma força bastante intensa do que se chama comumente de 

modelo de beleza2 sobre as mulheres. No entanto, em uma realidade imersa na influência digital 

e da mídia, em geral, existe também indivíduos que se colocam em oposição às exigências tão 

rigorosas de moldes, sobretudo estéticos, mas também comportamentais, do que se julga belo. 

Antes do desenvolvimento dos capítulos é apresentada a metodologia adotada para a elaboração 

deles, assim como a justificativa para a escolha do assunto aqui tratado.   

 Este trabalho está dividido em três capítulos, sendo que cada um deles conta com 

subdivisões apontadas no sumário. O primeiro capítulo se propõe a apresentar o tema e questões 

que apareceram atreladas a ele durante sua análise, perpassando os âmbitos físico e emocional 

de mulheres. Os adereços que são colocados no corpo; os serviços para modificar a imagem; o 

debate sobre formas físicas; a preocupação com a revelação da idade e a inquietação para a 

preservação dos sinais de juventude são elementos que compõem a monografia desde sua 

primeira parte.            

 O segundo capítulo aborda como as redes sociais estão muito vivas para sustentar 

padrões físicos e de atitudes, que diversas pessoas se esforçam para acompanhar, mas também 

como um espaço em que a manifestação de desconstruções (reflexões que levam a alterações 

de ideias) e desvios dos referidos padrões se faz possível. Sabendo-se que as propagandas 

anteriores ao mundo da internet, como as que eram veiculadas por revistas e jornais, já tinham 

alto poder de influência sobre modos de ser e agir, o que foi evidenciado durante a pesquisa e 

leitura para este trabalho, elas foram também incluídas no segundo capítulo.  

 O terceiro capítulo é dedicado a expor impactos pontuais que a pressão para a adequação 

a características estéticas específicas, indicadas no decorrer de todo o texto, tem sobre muitas 

mulheres. O abalo psicológico provoca consequências físicas reveladas, muitas vezes, por meio 

                                                           
1 Autopercepção inclui termos como autoestima, amor-próprio, autoaceitação e autoconfiança. Esses termos foram 

trabalhados durante a realização das entrevistas para a monografia. 
2 Nesse ponto, é importante frisar que o referido modelo de beleza se constrói a partir de referências ocidentais e 

contemporaneamente. Para isso, o documentário “Embrace”, de Taryn Brumfitt, e as duas obras de Denise 

Bernuzzi de Sant’Anna mencionadas nas referências bibliográficas deste trabalho foram fundamentais como 

materiais de auxílio. 
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de transtornos alimentares. A efetuação de procedimentos estéticos acaba acontecendo, em 

certos casos, de modo inadequado e excessivo, o que atinge facilmente a saúde, podendo 

prejudicá-la. O argumento de que se tem uma preocupação com a saúde quando se busca 

alterações corporais nem sempre é sincero. Assim, esses são pontos levados em conta no último 

capítulo. Há, por fim, a indicação da possibilidade de se passar a cultivar um olhar diferenciado 

para os corpos, com o intuito de deixá-los menos machucados, mais dispostos e cuidados para 

que as pessoas consigam melhorar a qualidade de suas existências neles. Esse ponto de vista foi 

percebido tanto nas entrevistas como no documentário consultado durante a estruturação do 

trabalho, que será apontado adiante.        
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2. METODOLOGIA 

 São analisadas aqui especialmente respostas de mulheres a perguntas sobre a temática 

“mulheres, beleza e autopercepção”, tendo como base o material que compõe as referências 

bibliográficas do trabalho. A coleta dos pontos de vista das mulheres se deu pela gravação de 

suas vozes, sendo mantidas as identidades delas anônimas. Foram buscadas participantes que 

tinham entre 20 e 35 anos3 por essa ser uma faixa etária considerada de mais fácil acesso a quem 

realiza a pesquisa e pelo fato de que é possível observar que mulheres que se encaixam no 

intervalo de idade citado acima estão presentes em significativa quantidade nos ambientes4 

pensados para a pesquisa, que são: 1. Noites em bares/restaurantes, em Niterói; 2. Academia de 

dança/estúdio de pilates, em Niterói e 3. Salão de beleza/esmalteria5, em Niterói. Ao longo deste 

texto, os bairros específicos onde as entrevistas aconteceram serão mencionados.  

 A justificativa para a escolha pelas noites em bares/restaurantes se fez pela observação 

de que as mulheres costumam se arrumar de maneira mais elaborada/detalhada (o que passa 

pela questão do que se considera beleza) nessas ocasiões, quando saem para interagir 

socialmente, do que, muitas vezes, na “correria” da rotina. A escolha pela academia de 

dança/estúdio de pilates se deu porque a prática de atividades físicas pode ser explicada pela 

intenção de se ter uma vida saudável e/ou também por se objetivar manter ou conquistar corpos 

modelados e lidos por muitos indivíduos como belos. A escolha pelo salão de 

beleza/esmalteria se deu por conta de esses serem ambientes de intensa modificação da 

imagem corporal, de modo que os procedimentos realizados nesse tipo de estabelecimento 

conversam com a construção das identidades das mulheres que os frequentam, sendo 

funcionárias ou clientes.         

 As respostas relativas ao tema aqui apresentado que foram obtidas durante a realização 

do projeto monográfico para este trabalho (entrevistas preliminares) foram registradas de modo 

individual (cada mulher falando exclusivamente para a entrevistadora), tendo sido gravadas 

pelo recurso de gravação de áudio disponível no celular SAMSUNG J5 ou por áudios do 

WhatsApp e as respostas obedeceram uma sequência de perguntas que foram lidas pela 

pesquisadora. Esses primeiros áudios foram importantes para o traçado do panorama inicial do 

                                                           
3 Foram consideradas para o trabalho respostas de mulheres que tinham idades que estivessem fora da faixa etária, 

mas, na maioria dos casos, próximas aos seus limites inferior e superior. 
4 Cabe aqui indicar que nem todas as mulheres que colaboraram para o trabalho estavam nesses ambientes no 

momento em que responderam às perguntas, porém, são frequentadoras deles. 
5 Segundo o dicionário online Michaelis, esmalteria é um “salão ou estúdio especializado no tratamento e 

embelezamento das unhas das mãos e dos pés” (DICIONÁRIO BRASILEIRO DA LÍNGUA PORTUGUESA - 

MICHAELIS, 2018). O termo foi utilizado aqui, pois um dos grupos que concedeu entrevista estava 

especificamente em uma esmalteria.   
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assunto que se buscou tratar na monografia. Foram alcançadas respostas de pessoas 

pertencentes às três esferas mencionadas no parágrafo anterior.    

 Durante o desenvolvimento do projeto monográfico, o nicho “1. Noites em 

bares/restaurantes, em Niterói” contou com a resposta de quatro mulheres, sendo que duas delas 

estavam no próprio ambiente da noite, em um bar na Rua Leandro Motta, em Icaraí, quando 

deram suas respostas, que foram as únicas registradas apenas por escrito, e duas responderam 

por meio de áudios do WhatsApp. O nicho “2. Academia de dança/estúdio de pilates, em 

Niterói” teve respostas de cinco mulheres, sendo duas professoras de pilates; duas professoras 

de dança e uma aluna de pilates. As respostas de uma das professoras de pilates e da aluna 

foram gravadas com o celular pela estudante que realiza este trabalho, as respostas da outra 

professora de pilates e das duas professoras de dança foram obtidas por áudios de WhatsApp. 

Todas as cinco realizam suas atividades em Icaraí. O nicho “3. Salão de beleza/esmalteria, em 

Niterói” foi composto por respostas de seis mulheres e todas foram captadas pelo gravador do 

celular, em um salão de beleza, em Icaraí. As respostas coletadas durante o projeto monográfico 

aconteceram entre outubro e novembro de 2017.      

 No segundo momento, que consistiu na produção efetiva da monografia, foram ouvidas 

as respostas das mulheres preferencialmente de modo coletivo, seguindo um estilo mais 

semelhante a uma conversa e lançando as perguntas às entrevistadas sem o auxílio da leitura 

direta das perguntas, mas sim indagando-as de maneira mais informal. Suas vozes foram 

registradas por meio de um gravador SONY PX240.     

 O primeiro local em que ocorreu a escuta das respostas de mulheres que formavam um 

grupo foi uma esmalteria, no Ingá, em março de 2018. Cinco mulheres participaram da 

conversa, tendo a gravação durado aproximadamente 20 minutos.    

 O segundo local em que as respostas foram dadas pelas mulheres em grupo foi um 

espaço de dança, em Icaraí, também em março de 2018. Cinco mulheres que fazem aulas de 

zumba contribuíram com suas falas, gerando uma gravação próxima a 35 minutos.  

 O terceiro local onde foram buscadas respostas dadas por mulheres de maneira coletiva 

foi em um bar na Cantareira, em São Domingos, em abril de 2018. Quatro mulheres 

colaboraram com suas respostas em uma gravação com aproximadamente 32 minutos. 

 Nesse segundo momento de construção do trabalho foi obtida também uma gravação 

individual com uma professora de pilates, em Icaraí, em abril de 2018. O áudio tem o tempo 

próximo a 15 minutos.          
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 Para guiar as análises dos áudios e de canais6 que disponibilizam vídeos na internet que 

passam pelo assunto aqui enfocado foram utilizadas como principais referências duas 

produções de Denise Bernuzzi de Sant’anna: o livro “A história da beleza no Brasil” e o texto 

“Cuidados de si e embelezamento feminino: fragmentos para uma história do corpo no Brasil”. 

Elas foram escolhidas por tratarem do assunto beleza e mulheres no Brasil de forma detalhada 

e cuidadosa, o que contribuiu de maneira relevante com o trabalho de interpretação das 

respostas dadas pelas mulheres ao longo da elaboração do projeto monográfico e da monografia. 

 Foram utilizadas para a composição do trabalho também a leitura em sites de matérias 

disponíveis sobre beleza, modelos estéticos e comportamentos relacionados a eles. Essas 

matérias circulam entre as pessoas com rapidez, certa facilidade e abordam o tema aqui 

investigado, sendo, por isso, consideradas importantes e devendo ser indicadas, por mais que 

os endereços eletrônicos referenciados não sejam plataformas acadêmicas.  

 O documentário “Embrace”, de Taryn Brumfitt; o vídeo “Supervenus”, de Frédéric 

Doazan; um episódio da série “Drop Dead Diva”; o filme “O mínimo para viver”, do diretor 

Marti Noxon e o livro “Fazendo as pazes com o corpo”, de Daiana Garbin também são materiais 

que não são originados do meio acadêmico, mas que foram importantes na construção e análise 

do trabalho.            

 As produções acadêmicas “Critérios diagnósticos para os transtornos alimentares: 

conceitos em evolução”, de Angélica de Medeiros Claudino e Maria Beatriz Ferrari Borges e 

“Uso de redes sociais, influência da mídia e insatisfação com a imagem corporal de 

adolescentes brasileiras”, de Ariana Galhardi Lira, Aline de Piano Ganen, Aline Sinhorini Lodi 

e Marle dos Santos Alvarenga foram usadas em momentos bem específicos do trabalho, mas 

não deve ser omitida a menção a elas na metodologia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Optou-se por mencionar canais da internet no trabalho por eles terem aparecido como instrumento importante 

durante a realização das entrevistas preliminares individuais e das entrevistas posteriores em grupos. 
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3. JUSTIFICATIVA 

A justificativa para a escolha do estudo da percepção que as mulheres têm delas mesmas 

e como entendem a beleza é feita por se considerar que é vivido um momento em que por mais 

que se observe um intenso modelo de beleza, especialmente no âmbito estético, divulgado, 

sobretudo, pela mídia, há também um movimento de reação a esse modelo, que busca mostrar 

seu incômodo sobre ele. Essa reação é significativamente posta em prática por meio de vídeos 

postados e disseminados na internet. O que vem acontecendo, que é muito relevante, é a grande 

dimensão que esses vídeos e seus autores podem ganhar devido às ideias propostas neles, que, 

muitas vezes, sugerem movimentos de reflexões acerca dos estereótipos físicos e 

comportamentais vigentes a fim de questioná-los e problematizá-los.   

 A força da internet não só com os vídeos, mas também com fotos e textos circulando de 

maneira muito acelerada, seja para veicular materiais com conteúdos que contemplam 

estereótipos de beleza, seja para transmitir críticas a esses estereótipos, vêm gerando a mudança 

de práticas de algumas marcas de produtos. Já é notável que há marcas se dedicando a se 

adequarem aos apontamentos e reflexões sobre os padrões de beleza e comportamentos, 

seguindo a linha da desconstrução de conceitos e práticas sociais. No entanto, por vezes, 

deslizam (cometem falhas) e se contradizem, o que faz com que as críticas surjam, nesses casos, 

com ainda mais vigor.       

 Impulsionados de modo considerável pela força do universo digital, alguns conceitos, 

como o feminismo, a ideia de pressão estética e a ideia de lugar de fala passaram a ser debatidos 

com maior frequência tanto na própria internet como também fora dela. E esses conceitos, em 

alguma medida, interferem e são capazes de suscitar mudanças na forma das pessoas existirem 

no mundo, como pôde ser percebido nas respostas oferecidas pelas mulheres que contribuíram 

para este trabalho.  
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4. MULHERES, BELEZA E AUTOPERCEPÇÃO 

4.1 - Elementos formadores dos modelos estéticos 

 Para abordar a temática mulheres, beleza e autopercepção, cabe aqui acessar parte do 

que é sabido sobre o assunto no século XX, no Brasil. Na segunda metade do século passado, 

o embelezamento passou a não ser mais um tema secundário na imprensa (SANT’ANNA, 2014, 

p. 15).  No entanto, antes disso, viveu-se momentos de aversão à maquiagem, de modo que as 

mulheres que pintavam o rosto não eram bem vistas e eram, com frequência, associadas ao meio 

artístico (SANT’ANNA, 2014, p. 14). Houve também uma fase em que alguns esperavam que 

as moças fizessem uso dos recursos disponíveis para serem postos no rosto (carmim ou lápis 

nos olhos), pois isso indicava adaptação à modernidade que chegava, enquanto outros se 

opunham à essa posição criticando quem adotasse a prática da pintura da face (SANT’ANNA, 

2014, p. 28).            

 Nas décadas de 1920 e 1930, ocorreu a introdução de produtos mais especiais voltados 

para as unhas no mercado dos cosméticos, para pintá-las. A unha meia-lua, em que as 

extremidades eram deixadas em branco, foi comum nessa época. Posteriormente, nos anos de 

1940, as unhas vermelhas e longas ganharam evidência ao serem usadas por artistas como 

Marilyn Monroe e Rita Hayworth (CANTARINI, 2015).     

 Passado um período de maior resistência em relação ao embelezamento corporal, em 

que os rostos se evidenciavam, gradualmente, a partir da segunda metade do século XX, se foi 

percebendo um aumento do espaço para as propagandas relativas à promoção do uso de 

produtos e serviços para valorização da imagem corporal, o que passa por cosméticos; 

alimentos; academias e clubes de lazer (SANT’ANNA, 2014, p. 15).   

 Já no século XXI, o que se percebe, com muita constância, especialmente na segunda 

década, é a excessiva cobrança por adequação a modelos estéticos em vigor que são fortemente 

promovidos por artistas de TV, filmes e séries; influenciadores digitais, por meio de suas fotos 

e vídeos; salões de beleza e academias de ginástica. No início do século XXI, percebe-se uma 

intensa busca por alteração da imagem corporal que leva, muitas vezes, as pessoas a graves 

problemas tanto físicos como psicológicos, não devendo se desconsiderar nesse ponto que, no 

presente, boa parte das mudanças físicas, como as promovidas por cirurgias plásticas, são 

irreversíveis e não baseadas apenas na colocação e retirada de recursos temporários 

(SANT’ANNA, 2014, p. 14). Essa percepção sobre a irreversibilidade das cirurgias foi 

mencionada nas entrevistas para este trabalho.      

 Para além da complexidade das cirurgias, há também a prática (não menos relevante e 
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impulsionada por figuras de destaque na sociedade) a um enquadramento diário do que é 

popularmente chamado de padrão de beleza7. Apesar de se presenciar um momento em que os 

mesmos meios8 que são usados para promover esse padrão contam, simultaneamente, também 

com indivíduos que se empenham em “desmontá-lo”, o impacto dele ainda é muito forte e 

dominante. O padrão de beleza em alta na contemporaneidade ocidental9, mas em especial no 

Brasil, bastante percebido nas entrevistas, se baseia na ideia de mulheres magras10; com traços 

faciais simétricos11; narizes afilados12; cabelos alinhados13; depilação constante14; sobrancelhas 

penteadas e aparadas15, sendo muitas vezes preenchidas em partes ou totalmente desenhadas 

por lápis de olho, sombra ou um pigmento permanente; maquiagem facial16 que conta com uma 

gama bastante diversificada de produtos; unhas naturais ou postiças pintadas17, com frequência 

tendo cutículas removidas e dentes extra brancos18, sendo frequentemente clareados por laser, 

géis, uso de lentes de contato ou até mesmo cremes dentais, que representam um custo mais 

baixo, podendo ser incorporados às rotinas com menor dificuldade do que os demais recursos. 

 Durante as entrevistas, as mulheres citaram algumas dessas características colocadas 

acima, que elas percebem como compositoras do que costuma ser chamado de um padrão. O 

vídeo “Supervenus”, de Frédéric Doazan, também expõe algumas dessas características, assim 

                                                           
7 É feita alusão a isso na matéria “Ver mulheres magras muda padrões de beleza em 15 minutos” (VAIANO, 2017). 
8 Internet com vídeos e fotos; TV; filmes e séries. 
9 A matéria “Ver mulheres magras muda padrões de beleza em 15 minutos” menciona os ideais dos norte-

americanos e europeus e a insatisfação do “mundo ocidental” com a imagem (VAIANO, 2017).   
10 A matéria “Branca, magra e alta: o padrão de beleza em um contexto social e histórico” mostra que a magreza 

é um componente perseguido ao se buscar adequação ao padrão de beleza ocidental (COLERATO, 2016). 
11 A matéria “Branca, magra e alta: o padrão de beleza em um contexto social e histórico” também faz menção à 

simetria (COLERATO, 2016). A matéria “Uma breve história da beleza (padrão)”, indica que a simetria associada 

à beleza é uma herança da Antiguidade Clássica da Grécia. (Repórter UNESP, 2015).  
12 A matéria “Nariz perfeito deve formar ângulo de 106° com os lábios”, do site Terra, aponta “narizes tendência” 

(TERRA, 2014).  
13 A matéria “Branca, magra e alta: o padrão de beleza em um contexto social e histórico” ainda toca na questão 

de alguns profissionais da moda não saberem “trabalhar com diversos tons de pele e texturas de cabelo além do 

liso” (COLERATO, 2016).  
14 A matéria “Por que (ainda!) temos tanta aversão aos pelos femininos?” traz mulheres que contam sobre suas 

experiências ao pararem de se depilar e fala também sobre a resistência social aos pelos femininos (WARKEN, 

2016). A matéria “Coletivo de artistas questiona o padrão estético “sem pelos” e a ditadura da depilação” também 

aborda o tema (CATRACA LIVRE, 2013). 
15 A matéria “Descubra o modelo certo de sobrancelha para o seu rosto” trata de modelos de sobrancelhas e suas 

capacidades de alterarem a expressão dos rostos (TERRA, 2010). 
16 Ao ler a matéria “Brasil se mantém como quarto mercado mundial de cosmético” (JORNAL DO BRASIL – 

Negócios e Marketing, 2017) é possível refletir sobre essa questão.  
17 A matéria “As ‘nail arts’ estão mais chiques e discretas” discorre sobre a tipos de esmaltes e técnicas para a 

pintura de unhas (MARTIN, 2015). 
18 “‘Lente de contato’ para os dentes promete sorriso muito branco” é o título de uma matéria em que são 

apresentadas outras técnicas de clareamento além das lentes de contato (MARÇAL, 2016). A matéria “Qual o 

segredo dos dentes perfeitos que vemos no Instagram?” fala sobre a crescente busca por lentes de contato bucais 

(TERRA, 2017).  
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como há ainda matérias de jornais e revistas que dissertam claramente sobre esse assunto, como 

pode-se perceber na seguinte passagem:      

A devoção de longa data do Brasil à beleza corporal – seja gastando fortunas em 

cosméticos, emagrecendo para caber em minúsculos trajes de banho ou exibindo um 

corpo depilado a cera - está compensando. As exportações de produtos de beleza do 

país vêm aumentando rapidamente nos últimos anos (DOWNIE, 2014). 

         

   

Não se pode desconsiderar o fato de que são feitas associações entre formas corporais, 

cores de pele e de cabelos, tipos de cabelos e maneiras de usá-los que acabam por formar 

conjuntos estéticos que, socialmente, se espera que os indivíduos sigam. Assim, há quem 

defenda a ideia de que não existe um único padrão de beleza, mas sim alguns padrões, ainda 

que contem com muitas características comuns, como as colocadas no parágrafo anterior. Isso 

será também percebido adiante, no tópico “4.5 - Autoestima, autoaceitação e pontos 

sensíveis: formas e cores”.          

 A pressão para um alcance de todos ou considerável parte dos quesitos mencionados 

acima é facilmente percebida pelas mulheres tanto na convivência diária com as pessoas como 

pelo conteúdo da mídia que chega até elas. Aqui é válido citar que, em dois dos grupos 

entrevistados para este trabalho (no grupo da dança e no grupo da Cantareira), algumas 

mulheres expuseram que por vezes não se sentem bem com o fato de disseminarem o discurso 

de que as pessoas devem se gostar, aceitar seus corpos como eles são, ao passo que elas mesmas, 

que são defensoras dessas ideias, se percebem, em suas rotinas, insatisfeitas consigo mesmas, 

às vezes, e se pegam fazendo uma autocobrança por mudanças, o que desperta nelas um 

questionamento sobre essa atitude, em alguma medida, poder ser hipocrisia.  

 Apesar de também cultivarem a ideia de que se deve buscar a autoaceitação e a 

construção de uma autoestima de qualidade, mulheres que fazem vídeos para compartilhá-los 

nas redes sociais se notam, por vezes, experimentando, assim como algumas das entrevistadas, 

a sensação de poderem estar agindo de um jeito que as fariam uma fraude. Isso porque pregam 

que é necessário ter autoconfiança, mas em diferentes momentos se sentem inseguras. A 

youtuber19 Alexandra Gurgel20, do canal “Alexandrismos”, fala sobre isso no vídeo “Eu sou 

insegura”. Nele ela levanta a ideia de que as inseguranças surgem para todos, em diferentes 

áreas, e procura passar a mensagem de que, por mais que um desconforto possa existir ao se 

                                                           
19 Pessoa que disponibiliza e aparece com frequência em vídeos na plataforma digital YouTube (CAMBRIDGE 

DICTIONARY, 2018).  
20 Alexandra Gurgel tem um canal que trata da importância da autovalorização das mulheres e fala especialmente 

das vivências de mulheres gordas. 
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constatar isso, ter falta de certezas e perceber suas próprias oscilações é aceitável. 

 Na tentativa de promover uma desaceleração de tantas exigências, algumas 

influenciadoras e alguns influenciadores digitais se propõem a falar sobre o assunto padrão de 

beleza e mostram que é necessário um exercício constante para se diminuir a frequência na 

posição de refém da ideia (posição que muitas pessoas se identificam ocupando) de que é 

preciso estar com maquiagem praticamente a todo o tempo para sentir-se bem. Dois nomes 

ativos na internet que podem ser mencionados para ilustrar essa situação de tentativa de 

desconstrução são: Nátaly Neri21, do canal no YouTube “Afros e Afins por Nátaly Neri”, com 

o vídeo “Uma semana sem make22 e cabelo natural: um experimento #7DiasDeEscolha” e 

Danilo Dabague23, que dá vida à Drag Queen Lorelay Fox, no canal “Para Tudo”, com o vídeo 

“Pare de usar maquiagem”. Nesses dois vídeos os youtubers buscam transmitir ao público a 

ideia de que os indivíduos devem fazer o exercício de se olhar com mais carinho e buscar a 

admiração por si mesmos quando estão livres de adereços que já se tornaram corriqueiros. 

 

4.2 - A presença dos excessos durante a busca por embelezamento  

 As exigências  mencionadas anteriormente relacionadas à adequação a um modelo de 

beleza podem levar ao que muitos entendem como práticas excessivas. O que se chama de 

excesso pode ser percebido ao se observar a adoção de medidas que provocam expressivas 

modificações corporais. O vídeo “Supervenus”, de Frédéric Doazan, exemplifica bem isso, 

visto que nele é mostrado por meio de ilustração o corpo de uma mulher passando por 

numerosas modificações, que são retratadas como negativas e exageradas ao se assistir, no fim 

do vídeo, a deterioração de um corpo tão revolvido.      

 Duas mulheres do grupo da dança, tendo uma dito que trabalha na área da saúde, falaram 

que acham que muitas pessoas, de fato, exageram muito e não pensam nas reais consequências 

que podem vir a sofrer quando optam por cirurgias plásticas que intencionam provocar 

mudanças estéticas. As consequências citadas foram contração de infecções, sequelas por conta 

de anestesia ou mesmo a morte.        

 A youtuber Evelyn Regly24, dona de um canal que recebe seu próprio nome, com alto 

                                                           
21 Nátaly Neri tem um canal sobre questões enfrentadas por mulheres negras em variados âmbitos. 
22 O termo make se refere à maquiagem. 
23 Danilo Dabague tem um canal em que, por meio da Drag Queen Lorelay Fox, oferece dicas de maquiagem e faz 

reflexões sobre a vida. 
24 Evelyn Regly aborda variados assuntos, estando entre eles relacionamentos e beleza. 
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número de inscritos25 (mais de 3 milhões), expõe os problemas pelos quais passou ao se 

submeter a rinoplastias e à cirurgia para colocação de próteses de silicone nos seios em vídeos 

como o “Meu nariz horrível”. Esse material se mostra como um possível alerta para as pessoas 

sobre a cautela necessária ao se optar por processos cirúrgicos, já que esses têm caráter, em boa 

parte dos casos, inconversível e, se não feitos adequadamente, podem ser muito danosos. 

 Uma figura bastante conhecida e mencionada no momento, inclusive na entrevista com 

o grupo da dança, é a cantora Anitta. Ela se destaca por ser uma mulher que ainda muito jovem 

atingiu reconhecimento por seu trabalho, tendo grande sucesso artístico e sendo também citada 

por ter realizado, mesmo com relativa pouca idade (na faixa dos vinte anos), diversos 

procedimentos cirúrgicos no corpo e rosto, que acarretaram a alteração da imagem corporal. 

 Na entrevista em grupo para este trabalho que aconteceu na esmalteria, uma mulher 

mencionou a youtuber Jout Jout26, do canal “Jout Jout Prazer”, e frisou uma característica dela 

que a chama atenção: em sua percepção, Jout Jout escapa de maneira significativa do que é tão 

falado como o padrão de beleza (repetidas vezes já indicado aqui) ao mesmo tempo em que é 

filha da dona de um salão de beleza, em Niterói. O ponto em relevo aqui é que o que poderia 

ser uma forte influência (o universo do local de trabalho de sua mãe) e levar Jout Jout em 

direção a uma explícita e intensa continuidade ao encaixe em referenciais de beleza, que são 

frequentemente propagados em espaços voltados para a construção da beleza estética, parece 

que acabou não acontecendo. Isso pode ser interpretado ao se considerar os conteúdos 

trabalhados por Jout Jout em seus vídeos e a forma como ela mostra lidar consigo neles.  

 

4.3 - Passando pela autopercepção, compreensão da beleza e comportamentos 

 O documentário “Embrace”, com direção e roteiro de Taryn Brumfitt, contribui muito 

para as reflexões a respeito de modelos de beleza pautados em características ocidentais27. Nele, 

Taryn expõe suas próprias questões de autoaceitação, relação com o corpo e beleza, mas 

também passa por diferentes locais do mundo e conversa com mulheres, sobretudo mulheres 

que enfrentam situações complexas e atípicas em termos físicos, como a moça que teve o corpo 

inteiro queimado e sobreviveu ao incêndio no qual ficou presa e a mulher que tem pelos no 

rosto e optou por preservá-los. As conversas tocam a ideia de autopercepção e superação.  

                                                           
25 Pessoas que acompanham o material disponibilizado por meio dos vídeos pelos youtubers.  
26 Jout Jout é Júlia Tolezano, youtuber que também conta com alto número de inscritos (mais de 1 milhão) e se 

destaca por falar de questões do cotidiano de maneira criativa e divertida. 
27 Como exemplo de busca por características ocidentais, pode-se citar a cirurgias para modificação do nariz no 

Irã, como é exposto na matéria “Quais países têm os padrões de beleza mais estranhos?”, do site da revista Mundo 

Estranho (MOIOLI, 2016).  
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 A mensagem transmitida pelo documentário apontado, que está relacionada a uma 

tentativa de afrouxar as amarras das cobranças sociais direcionadas à adaptação a modelos 

estéticos impostos, pode ser ligada a algumas respostas obtidas para a realização deste trabalho 

à pergunta O que você entende como beleza?. Por mais que durante a enunciação da pergunta 

se tenha a direcionado para o campo da imagem corporal, a maioria das mulheres explicou que, 

para elas, a beleza está além do que é aparente no físico, sendo muito influenciada por jeitos 

de ser e comportamentos adotados.        

 O comportamento atrelado à ideia de beleza também é um aspecto tratado em “A história 

da beleza no Brasil”. A autora indica que no início do século XX, o ser bonita era feito com 

pouco, estando relacionado a escolha de vestidos que combinassem com os cabelos e as peles 

das mulheres, considerando-se de bom tom o comedimento dos gestos e agir com cerimônia, 

sendo faceira (SANT’ANNA, 2014, p. 14). É possível interpretar que o que as mulheres que 

participaram das entrevistas recentemente quiseram dizer com suas respostas, em boa medida, 

sobre o que é beleza vai mais fundo do que um esforço por demonstrar boa aparência, conduta 

e moral adequada, como acontecia, de acordo com Sant’Anna, no princípio do século XX. As 

falas das entrevistadas se relacionam também com sentimentos reais que as pessoas têm sobre 

si e sobre como percebem o mundo onde vivem. Uma das moças do grupo da Cantareira expôs 

que, para ela, ver beleza em alguém está além da forma física e associou-a ao cheiro, ao toque 

e a ao jeito de se mexer.         

 Uma colega de seu grupo mencionou que, em sua compreensão, quando se opta por 

seguir um padrão, a beleza acaba não existindo, pois atingir todos os requisitos dele não é 

possível. Ela prosseguiu dizendo que, no momento, existem vários “padrõezinhos”: o corpo 

gordo está sendo mais aceito, mas não é qualquer corpo gordo, havendo condições para essa 

aceitação. A exemplificação dela foi feita com a fala de que regularmente roupas femininas 

com tamanho 40 são consideradas plus size, sendo que peças plus size são socialmente 

entendidas como bastante grandes.        

 Permanecendo no grupo da Cantareira, foi expresso por uma das moças que ela acredita 

que o padrão de beleza ainda seja muito forte e abranja a ideia de mulheres magras, brancas, 

com seios relativamente grandes e com o detalhe que não deve deixar de ser comentado relativo 

às coxas: elas não devem roçar. Isso insinua a necessidade de se ter as partes superiores das 

pernas finas o suficiente para não se encostarem. Esses elementos em conjunto anunciam a 

tendência altamente seletiva do grande padrão em questão aqui.     

 Durante as entrevistas preliminares, uma professora de dança e academia  explicou que 

não gosta de julgar a beleza pela imagem corporal. Ela disse ficar muito mais ligada em 
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conhecer as pessoas e, assim, acessar a beleza interna delas. No entanto, reconheceu que 

existem pessoas que chamam sua atenção visualmente, o que ela expressou com a frase “Óbvio 

que tem aquelas pessoas lindas que parecem de desenho...” (C. – 31 anos, participante das 

entrevistas preliminares). E finalizou sua resposta apontando que, às vezes, ao conhecer melhor 

alguém que é muito chamativo visualmente, não se acha essa pessoa tão legal, o que acaba 

tornando-a menos bela.         

 Uma moça da esfera “noite”, também nas entrevistas preliminares, indicou que, para 

ela, “Beleza é você se sentir bem.” (B. – 23 anos, participante das entrevistas preliminares) e 

estendeu sua resposta dizendo que isso pode acontecer independentemente de se estar em um 

corpo magro ou gordo, de ter cabelo longo ou curto. Ela associou a beleza ao quão 

confortável/bem uma pessoa se sente consigo mesma. Uma outra participante da “noite”, 

também nas entrevistas preliminares, disse entender que a beleza está relacionada ao quão 

segura uma pessoa se sente. Explicou que acha que os indivíduos buscam se adequar a padrões 

porque ao fugirem deles tendem a se sentir inseguros e temem serem segregados. 

 Há o reconhecimento por algumas mulheres, como é notável nas entrevistas, de que 

existe certa contradição ao se apontar que a beleza está além do estético, além do visual, ao 

passo que muitas correm incansavelmente atrás de um ajustamento a moldes físicos. Isso parece 

ser trabalhado, pouco a pouco, por elas em suas vidas pessoais, assim como esse ponto aparece 

também em pauta nas interações sociais e em circulação na internet.   

 Um elemento que também se mostrou importante na pesquisa sobre mulheres, beleza e 

autopercepção é a preocupação de algumas mulheres com a idade. Especialmente nas 

entrevistas preliminares, realizadas para o projeto monográfico, algumas mulheres presentes no 

salão de beleza demonstraram certo desconforto ao serem questionadas sobre suas idades e 

houve tom de brincadeira entre elas ao saberem da faixa etária buscada para responder às 

perguntas para este trabalho (de 20 a 35 anos, como já citado). Houve algumas que apontaram 

outras como já fora dos limites para poderem participar. O incômodo com a idade e as piadas 

em torno dela é algo também trazido à tona por Denise Bernuzzi de Sant’Anna no século XX. 

É interessante notar que no início dele, antes da prática do registro do nascimento em cartório 

ganhar o vigor que passou a ter posteriormente, as idades tendiam a variar de acordo com 

interesses e diferentes situações, tendo sido comum mentir a idade (SANT’ANNA, 2014, p. 

43).   
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4.4 - Um importante acessório: o consumo      

 Ao investigar um tema que envolve beleza e seus possíveis sentidos, um elemento que 

aparece como forte acessório é o consumo. O próprio espaço do salão de beleza possui, em 

várias partes, prateleiras e bancadas que expõem, em considerável quantidade, shampoos, 

condicionadores, máscaras capilares e outros tipos de produtos que podem ser adquiridos pelas 

clientes do estabelecimento.         

 Quando questionadas sobre sua relação com cosméticos, duas participantes das 

entrevistas preliminares, uma do salão de beleza e uma professora de dança, admitiram comprar 

muitos produtos, sendo que muitos acabam sobrando e não entrando realmente em uso. Uma 

das moças que respondeu às perguntas na Cantareira contou que tem utilizado muitos produtos 

indicados por uma dermatologista, demonstrando também engajamento com a aquisição de 

cosméticos, por mais que tenha falado que estava fazendo uso de amostras cedidas pela médica. 

Essa mulher contou também que conversou com uma amiga médica sobre o que fazer em 

termos estéticos por ter preocupação com o surgimento de rugas, ao que foi aconselhado o uso 

de toxina botulínica28, mas as aplicações são bastante caras, o que a fez optar pelos cremes 

preventivos. O gosto por maquiagem sobressaiu, no geral, entre as moças participantes tanto 

nas entrevistas preliminares individuais como nas entrevistas posteriores em grupos, pois 

algumas das que disseram não ter tanto interesse por cremes hidratantes demonstraram que a 

pintura do rosto as chama a atenção.        

 Uma professora de pilates, também nas primeiras entrevistas, relatou que se atenta para 

a questão financeira enquanto pensa na busca por produtos e serviços que contribuem para a 

elaboração da beleza estética. Ela compartilhou que não faz nada que possa pôr em cheque sua 

condição financeira saudável. Uma das mulheres do grupo da dança falou sobre tender a 

comprar constantemente roupas, sendo essa questão uma dificuldade a ser trabalhada por ela. 

Complementou explicando que passou muito tempo sem poder usar o que gostaria, por ter 

estado consideravelmente acima do peso, e que passou a comprar muitas  peças quando se 

percebeu podendo usar o que lhe agradava, depois de ter passado por procedimento cirúrgico 

para redução do estômago.         

 O que foi trazido pelas entrevistas e exposto acima no que diz respeito ao consumo 

conversa com o que Denise Bernuzzi de Sant’Anna aborda sobre esse assunto. Ela indica que, 

na segunda metade do século XX, os produtos de beleza deixaram de ocupar os espaços mais 

restritos das penteadeiras e se espalharam por locais como banheiros, bolsas, supermercados, 

                                                           
28 No caso aqui referido: toxina aplicada com o objetivo de causar a inibição da contração muscular.   
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farmácias e salões de beleza. Ela também cita os gastos significativos de dinheiro e tempo que 

o embelezamento demanda (SANT’ANNA, 2014, p. 15).     

 No início de 2017, o gasto da população brasileira com cosméticos se mostrou bem 

expressivo, com o Brasil sendo o quarto maior mercado mundial de cosméticos, ficando atrás 

dos Estados Unidos, China e Japão. Aponta-se que em torno de 5 milhões de pessoas foram 

empregadas pela indústria de beleza brasileira, o que acontece por conta do consumo per capta 

da população, em cosméticos, ser bastante elevado. Além disso, a Universidade de São Paulo e 

a Universidade Estadual de Campinas estão entre as instituições científicas mais produtivas em 

termos de pesquisas sobre cosméticos no mundo, ocupando o primeiro e o oitavo lugar, 

respectivamente (Jornal do Brasil, Negócios e Marketing, 2017).   

 

4.5 - Autoestima, autoaceitação e pontos sensíveis: formas e cores   

 Uma das facetas delicadas, mas evidente na abordagem “mulheres, beleza e 

autopercepção” é o impacto de algumas especificidades do padrão de beleza na formação da 

autoestima das pessoas. Uma das mulheres do grupo da dança mencionou que percebe que 

muitas lojas de roupa esperam que indivíduos gordos procurem por blusas com mangas, o que 

evita a exposição de seus braços. Ela refletiu sobre uma mulher que conhece que é gorda e, 

querendo usar roupas livres de manga, não as encontra com facilidade disponíveis para venda. 

Outra mulher do mesmo grupo falou de uma amiga que usa apenas roupas com mangas há 

muito tempo por não lidar bem com seus braços.       

 Uma mulher do grupo da esmalteria levantou a questão de estar sempre querendo ficar 

um pouco mais magra, de querer vestir as roupas e percebê-las cabendo e que não se acha 

roupas nas lojas em tamanhos realmente grandes sem dificuldade. No grupo da Cantareira, uma 

das moças também trouxe uma questão sua com roupas. Relatou que perdeu 20 quilos e que 

experimentar uma calça e percebê-la cabendo é maravilhoso, mas que fica incomodada de se 

sentir bem com isso. O endosso de que há um enaltecimento social sobre o estar magra aparece 

em falas como “Nossa, você está magra! Está tão linda!”, trazida por outra integrante do grupo 

da Cantareira, que citou que há muitas pessoas “monitoras” que pronunciam frases como essa 

ao perceberem o emagrecimento de alguém.      

 Situações como essas tendem a influenciar de maneira prejudicial a forma como a 

pessoa se enxerga, se gosta e se aceita, já que sendo como é, ela não encontra acesso ao que 

tem vontade de vestir. Assim, pode ser, de certa forma, estimulada a ideia de que ela deve 

buscar se adequar caso queira atender à sua vontade.      
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 Deve-se frisar que os obstáculos encontrados por pessoas gordas não se limitam, 

obviamente, ao vestuário. As dificuldades vivenciadas por elas no dia a dia são também tratadas 

pela youtuber Alexandra Gurgel. Em vídeos, como o “Gordos, não façam o ENEM!”, ela 

comenta sobre gordas e gordos não encontrarem com frequência assentos onde eles caibam 

confortavelmente em transportes públicos, em salas de provas e em diversos outros lugares 

pelos quais passam.           

 Além disso, podem chegar a ter prejuízos no âmbito profissional como é mostrado na 

série “Drop Dead Diva”29 em que no episódio The ‘F’ World uma mulher que perdeu seu 

emprego por ter engordado escuta em tribunal que, sendo então gorda, não atenderia mais à 

proposta da lanchonete onde trabalhava, que pretendia atrair clientes contando com mulheres e 

homens que fossem, sobretudo, magros.        

 A jornalista Daiana Garbin conta que recebeu a orientação de que deveria emagrecer em 

quatro situações, por chefes diferentes, por trabalhar como jornalista de TV. Relatou que isso a 

abalou muito, mexendo com sua autoconfiança e levando-a a voltar a tomar remédios para 

emagrecer, visto que antes desses episódios profissionais ela já tinha problemas com sua 

imagem corporal (GARBIN, 2017, p. 49 e 50).      

 Outro ponto sensível que fala alto quando se toca em autopercepção é a relação com a 

cor da pele; a cor do cabelo e a forma dele. Durante a fala das mulheres da esmalteria, uma 

delas contou a situação de uma menina da família, que tem 8 anos, é negra, tem cabelos 

cacheados e se mostra tendo problemas de autoaceitação. A mulher disse que a menina, ao se 

ver ao lado de primas brancas e de cabelos lisos, demonstra querer ser como elas, pedindo para 

que tenha festas de aniversário de princesas de desenhos animados brancas e louras, chegando 

a usar um megahair30 de cabelos lisos preso aos seus cabelos naturais.     

 Uma das professoras de pilates falou sobre uma comparação que fazem entre ela e sua 

irmã. Ambas são negras, mas enquanto ela alisa os cabelos, sua irmã usa black power31, o que 

faz com que alguns perguntem a ela o porquê de ela não deixar seus cabelos no estilo dos de 

sua irmã, chegando a sugerir que é isso o que ela deveria fazer. Isso leva à reflexão de que 

parece haver uma tendência social à manutenção de diferentes padrões engessados, pois há 

quem espere que a cor de pele esteja atrelada a uma determina forma de se usar os cabelos, 

pontuando e questionando quem, de alguma maneira, desvia.    

                                                           
29 Apesar da história da série se assemelhar a uma fábula e ter acontecimentos hiperbólicos, apresenta também 

situações que condizem com a realidade.  
30 Ao usar o termo megahair, a moça se referiu a uma extensão de cabelos que é usada para alongá-los. 
31 Ao usar o termo black power a professora se referiu ao uso dos cabelos soltos, naturais e volumosos de sua irmã. 
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 Uma das meninas do grupo da Cantareira falou sobre sua adolescência com cabelos 

cacheados e de como ela tinha dificuldade de aceitá-los. Contou que seu cabelo ficava sempre 

cheio, mas que ela não adotava medidas para modificar a forma dele, alisando-o, por exemplo. 

Ela disse que se sentia horrorosa e o que fazia era usá-los presos constantemente, até que, aos 

18 anos, ela resolveu assumi-los como eram. Essa situação ilustra a dificuldade de aceitação de 

uma característica própria, mas, ao mesmo tempo, não foi colocada em prática uma atitude que 

visasse alterar para o extremo oposto (que seria o alisamento) esse atributo da moça. Assim, a 

medida que ela encontrou para lidar com sua insatisfação em relação a algo particular foi 

prender os cabelos para reduzir o seu incômodo.        

 Ainda em relação aos cabelos e modelos estéticos, é importante mencionar que algumas 

mulheres, durante as entrevistas, trouxeram os cabelos louros como um componente relevante 

no padrão de beleza buscado a se atingir por muitas. Em “Supervenus”, acontece também a 

troca de cabelos pretos por cabelos louros na figura da mulher que foi muito modificada, sendo 

também comum socialmente a fala de que “a mulher não envelhece, ela fica loura”32.  

 

4.6 - Percepções de mulheres sobre a iniciação das intervenções estéticas  

 Outra percepção das mulheres que deve ser indicada aqui se refere às idades em que 

muitas moças dão início às intervenções estéticas. Nos três grupos (da dança, da esmalteria e 

da Cantareira) houve mulheres que fizeram menção à pouca idade (na casa dos 20 anos) que 

muitas meninas têm ao começarem a fazer uso de recursos modificadores das aparências, como 

injeções de toxina botulínica para reduzir ou prevenir linhas de expressão no rosto.  

 No grupo da dança foi comentado que se percebe que quanto mais as mulheres fazem 

intervenções estéticas nos corpos e rostos, mais parecem querer fazer novas interferências para 

modificações, o que leva a uma insatisfação constante com aspectos próprios de suas 

aparências. Uma das participantes acrescentou que entende algumas medidas adotadas para se 

modificar como formas de mutilação não apenas física, mas de personalidade. Foi processado 

que há uma dificuldade de autoaceitação em diferentes âmbitos.    

 No mesmo grupo, as moças ainda fizeram um comentário relevante sobre as próprias 

mulheres que já estão supostamente dentro do padrão descrito aqui neste trabalho, como 

algumas atrizes famosas jovens, buscarem de forma descontinuada por ajustes em seus corpos 

e rostos, o que leva à reflexão de que não parece haver um limite visado a se atingir no campo 

                                                           
32 No programa “Superbonita”, do GNT, a atriz Nívea Stelmann usou a frase “Mulher não envelhece. Ela fica 

mais loira.” (GNT, SUPERBONITA, 2013). 
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das modificações estéticas possíveis. Parece existir a falta de uma real referência do que seria 

um ponto máximo a se alcançar ainda dentro de uma escala saudável.   

 No grupo da Cantareira, uma das participantes também fez menção ao uso de toxina 

botulínica por moças de 23 anos, o que teria visto em uma reportagem. Falou sobre a cobrança 

social para que as mulheres “não envelheçam”, seja usando a toxina ou cosméticos caros. 

Transmitiu que entende que o incentivo aos cosméticos para “não envelhecer” é mais forte do 

que ao uso de maquiagem. Uma de suas companheiras comentou sobre duas amigas que, ao 

fazerem 25 anos, deram uma festa com o tema “Renew”, fazendo referência à uma suposta 

necessidade de se começar a usar esse produto, que é um creme anti-idade da marca “Avon”, a 

essa idade, para evitar o aparecimento de rugas. Essa integrante destacou que as aniversariantes 

de fato ganharam o creme como presente, o que pareceu, em alguma medida, assustá-la. Ainda 

tratando desse assunto, ela fez a pontuação de como acha curioso perceber que, em 

contrapartida, o envelhecimento dos homens é valorizado. O grupo dialogou sobre os tipos de 

comentários que são feitos, entre as próprias mulheres, em relação aos sinais de envelhecimento 

femininos, como pés de galinha, e como isso acontece em meio a um certo tom de diversão.

 O cuidado com muitas minúcias da aparência e uma constante insatisfação com as 

características próprias foram pontos trazidos pelos discursos das mulheres que responderam 

as perguntas para este trabalho tanto em relação a elas mesmas como ao que diz respeito às 

observações que fazem de outras mulheres em suas rotinas. A preocupação com o aspecto físico 

parece se fazer presente sob a forma de uma autocobrança rígida, com a qual, evidentemente, é 

difícil de lidar. 
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5. SOBRE A FORTE INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NA AUTOPERCEPÇÃO; 

A TENTATIVA, EM DESENVOLVIMENTO, DE DESCONSTRUÇÃO/DESVIO DE 

MODELOS ESTÉTICOS DOMINANTES E UMA PASSAGEM PELA ATUAÇÃO DAS 

PROPAGANDAS, NO BRASIL, NO SÉCULO XX E INÍCIO DO XXI SOBRE AS 

MULHERES 

5.1 - As redes sociais e a autopercepção  

 A significativa influência das redes sociais na forma como as pessoas se percebem falou 

alto tanto durante as entrevistas preliminares individuais para a realização desta monografia 

como durante as entrevistas posteriores, em grupo. Dessa forma, youtubers relacionadas à 

temática aqui abordada foram citadas já na primeira parte do trabalho, assim como a rede social 

Instagram33. No entanto, é sabida a necessidade de cuidado que é preciso ter ao se considerar 

os conteúdos fornecidos e postos em circulação por meio da internet, visto que a abertura de 

canais e disponibilização de vídeos não apresenta uma seleção expressivamente rigorosa para 

poder acontecer.           

 Assim, pode-se levantar a hipótese de que muitos canais façam sucesso por expressarem 

mensagens que falam o que aqueles que os procuram buscam ouvir. Tendo isso em mente, com 

cautela, não se deve deixar de lado as discussões que são postas em evidência por meio de 

vídeos, o alcance que elas vêm tendo e o impacto que causam nas realidades de seus 

espectadores, levando-os, por vezes, a alterações de comportamento e/ou de formas corporais. 

Três moças que participaram das entrevistas, sendo uma do grupo da dança, uma da esmalteria 

e uma da Cantareira, mencionaram objetivamente as youtubers que acompanham na internet e 

falaram um pouco sobre o conteúdo que é por cada uma delas discutido, sendo, por esse motivo, 

destacadas aqui34. A matéria “Mulheres usam redes sociais como caminho para autoaceitação”, 

publicada no site da revista Claudia, disserta sobre a formação de uma rede por famosas e 

anônimas que tem a intenção de ajudar as mulheres a terem uma visão mais positiva sobre si 

(ELIAS, 2018).           

 Ao longo das entrevistas, foi frequente a referência das mulheres ao Instagram e a 

ferramentas digitais que modificam imagens das pessoas, passando a ideia de que muitos corpos 

e peles estão completamente livres de imperfeições, o que não condiz com o real. 

                                                           
33 É uma rede social que permite o compartilhamento de fotos e vídeos (CAMBRIDGE DICTIONARY, 2018), 

que ficam disponíveis por curto prazo (stories é como esses vídeos são chamados). Como foi uma rede que foi 

mencionada várias vezes, é válido indicar, nesse ponto, como funciona. 
34 As referências feitas pelas três entrevistadas são: a mulher do grupo da esmalteria citou Jout Jout; a mulher do 

grupo da dança citou Alexandra Gurgel e a mulher do grupo da Cantareira citou uma youtuber que fotografa suas 

próprias estrias.  
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Constantemente, estilos de vida supostamente provocadores de corpos magros e objetivados 

por muitas mulheres também são disseminados pelas redes sociais e acompanhados 

diariamente, como foi transmitido por aquelas que contribuíram para este trabalho. A matéria 

“Por que achamos que ser magro é bonito?”, do site da revista Super Interessante, aponta que 

as redes como Tumblr, Facebook, Instagram e Twitter colaboram para o fomento de uma 

obsessão por corpos magros (BELLINI, 2017). Essa mesma matéria traz também a 

interessante reflexão de Naomi Wolf, autora de “O mito da beleza”, de que a fixação cultural 

sobre a magreza feminina não é, de fato, uma obsessão pela beleza das mulheres, mas sim uma 

obsessão pela obediência delas, de modo que aquelas que desobedecem a um padrão vêm a ser 

tidas como feias ou descuidadas (BELLINI, 2017).      

 Ao fazer a análise de aproximadamente 1,5 mil jovens entre 14 e 24 anos, a Royal 

Society for Public Health, do Reino Unido, chegou ao entendimento de que o Instagram é a 

rede social com maior impacto negativo na saúde mental na faixa etária mencionada, de modo 

que sete em cada dez participantes daquela pesquisa falaram que o aplicativo contribuiu para 

que tivessem rejeição a si mesmos (ELIAS, 2018).      

 Uma menina do grupo da dança trouxe para a conversa o termo pressão estética como 

referente à forte exigência que existe nos meios sociais para que os indivíduos se enquadrem 

em modelos estéticos preestabelecidos e que é de uso comum na internet. Essa menina expôs 

que nunca teve alguém fazendo críticas ao seu corpo, mas que ainda assim se vê, com 

frequência, insatisfeita com ele, lutando contra a balança, ao que uma parceira sua respondeu: 

“Isso é influência do meio, querendo ou não. Você pode não ter recebido alguém falando 

diretamente de você, com você, mas a pressão chega em você.” (T., 26 anos, participante do 

grupo da dança). Essa ideia está bem evidente na seguinte passagem, de uma matéria intitulada 

“Pressão estética: a era das fotos “Antes e depois” – uma entrevista com Vanessa Rozan”:  

A indústria da beleza e o culto a uma imagem ideal manipulam imagens que minam 

nossa resistência psicológica e material. Essa corrida desenfreada pelo corpo perfeito 

começa ainda muito cedo, ganhando força na adolescência, quando buscamos uma 

identidade e queremos afirmar nossa personalidade. Já na vida adulta, deixamos de 

lado o projeto vidão e apostamos no projeto verão. Cada segunda feira, cada mês de 

janeiro é uma tortura (ESTEVANS, 2017).  

 Mais adiante na entrevista com o grupo da dança, a moça que comentou a fala da colega 

contou sobre as vezes em que usa seu celular e recebe propagandas sobre corpos e suas formas 

desejadas por tantas pessoas e como isso faz com que se sinta invadida, já que não estava 

buscando por aquele material de modo direto.      

 Essa força da influência do universo digital é mostrada, em certa medida, no artigo “Uso 

de redes sociais, influência da mídia e insatisfação com a imagem corporal de adolescentes 
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brasileiras”, que trata justamente da percepção de imagem corporal que meninas adolescentes 

estudantes de escola pública e de uma organização não governamental, na capital e no interior 

do estado de São Paulo, possuem. É importante frisar que se trata de um grupo que cresceu já 

no meio digital, que difere do grupo recortado para este trabalho, mas que apresenta alguns 

comportamentos similares. O trecho “Estudos demonstram que meninas com sobrepeso e 

obesidade sofrem mais a pressão de se encaixarem em modelos e padrões de beleza que apenas 

uma pequena parcela da população conseguirá de verdade atingir de forma saudável.” (LIRA 

et al., 2017, p. 168) se relaciona com a fala de uma das mulheres do grupo da Cantareira que, 

com 26 anos, diz sempre ter sido magra e que se percebeu, ao longo de sua vida, ocupando um 

lugar de privilégio em relação a pessoas que não estavam mais próximas ao padrão dominante 

como ela. Apesar disso, ela tinha preocupação com sua forma, pois também não a identificava 

como aquela que era tida como a ideal socialmente.      

 O artigo indicado acima também apresenta uma passagem marcante a este trabalho no 

que diz respeito diretamente ao uso que as adolescentes fazem das redes sociais:  

Apesar de menos de um quarto ter percebido a influência da mídia em sua IC35, nosso 

estudo evidenciou a relação entre o uso e a frequência do acesso dessas redes sociais 

e a IC de forma mais incisiva. Esses dados corroboram grande e robusta investigação 

sobre mídia social, a qual verificou que as meninas que despendiam mais de 20 horas 

por semana na internet eram mais suscetíveis à insatisfação corporal. De forma mais 

contundente, a maior parte das adolescentes em nossa pesquisa respondeu concordar 

frequentemente ou sempre que é necessário ter “força, foco e fé” para emagrecer. Essa 

frase viralizou na internet e começou a ser usada nas redes com o objetivo de 

“motivar” as pessoas para as práticas de exercícios e disciplina alimentar. Tal crença 

pode reforçar que, para se alcançar determinado corpo, só é preciso o “desejar” e “se 

esforçar”, levando à culpa e à frustração aqueles que não conseguem (LIRA et al., 

2017, p. 169).   

 A questão colocada na passagem acima sobre a ideia de esforço para se conquistar um 

corpo desejado e decepção ao não alcançá-lo foi percebida como presente nas entrevistas em 

falas que demostravam claramente a intenção constante de se buscar uma perda de peso por, 

pelo menos, duas mulheres, uma do grupo da dança e uma do grupo da esmalteria. Somado a 

isso está o discurso geral captado nas respostas de que as redes sociais estão muito presentes no 

dia a dia e que acabam prejudicando a autopercepção das mulheres.    

 

 

 

                                                           
35 Imagem corporal (LIRA et al., 2017, p. 169).   
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5.2 - As tentativas de desconstrução/desvio de modelos estéticos dominantes 

 As redes sociais, um meio que permite a circulação rápida de diversos tipos de 

conteúdos, são intensamente apontadas como estimulantes dos padrões de beleza, mas também 

vêm sendo reconhecidas como espaços em que é possível impulsionar o desenvolvimento de 

mudanças em relação ao rigor estético. Atitudes que caminham em direção à desconstrução dos 

modelos são as postagens de fotos que evidenciam marcas como estrias, corpos gordos, axilas 

femininas não depiladas, a defesa de que não haja cobrança para que cabelos cacheados ou 

crespos tenham que ser alisados e memes com tom de crítica aos modelos ainda dominantes 

(VANINI, 2014).            

 Durante a entrevista na esmalteria, ao falarem sobre o termo popular padrão de beleza, 

as mulheres trouxeram como figura de destaque atual na mídia Jojo Todynho, uma cantora de 

funk jovem que desvia dos modelos estéticos dominantes, se apresentando gorda, com seios 

muito grandes e defendendo a ideia de que alguém como ela deve ter também espaço no meio 

artístico. Uma das mulheres do grupo disse buscar se deslocar como for possível para ela dos 

padrões, colocando que o que é feio para uma pessoa pode não o ser para outra, assim como o 

que é belo. Enfatizou que o que considera importante é que as pessoas se sintam bem da forma 

que são e que, sim, existe quem esteja gorda e não queira emagrecer.   

 No grupo da dança, um apontamento que chamou atenção é a concepção de que beleza 

tem a ver com autenticidade, com a originalidade de alguém. O debate levantado nesse grupo 

passou pela percepção das participantes de que as mulheres tendem a olhar para si com menos 

carinho do que como olham para os outros. Elas indicaram também, mais adiante, que, por 

vezes, as pessoas concordam com autocríticas severas que os indivíduos expõem, mas acham 

mais difícil perceberem as mulheres incentivando umas às outras, de maneira genuína, a se 

aceitarem da forma como são realmente.       

 A questão de conseguir enxergar mulheres gordas como belas em um meio social que 

busca enquadramento dos corpos a modelos que têm a magreza como requisito, mas, 

paralelamente, olhar para si e censurar o próprio corpo, achando-o inadequado, também foi 

discutida no grupo da Cantareira. Essa questão se relaciona com o que foi apresentado pelas 

meninas da dança sobre a possibilidade de algumas mulheres terem mais carinho ao olhar 

corpos alheios do que ao olhar os seus próprios. Essa última perspectiva suaviza a interpretação 

que algumas meninas têm de que estão agindo com hipocrisia ao se notarem admirando outras, 

porém tendo dificuldades de autoaceitção. Uma das meninas da Cantareira reforçou essa 

questão dizendo que acredita ser possível uma pessoa achar outras, que são desviantes de 
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modelos estéticos, bonitas sim e, ao olhar para si, não se sentir satisfeita, podendo isso estar 

ligado a uma autocobrança mais rigorosa.        

 No grupo da Cantareira, uma das moças também colocou que acredita que a ideia de 

que cada um deve cuidar de si e assim escolher o que melhor lhe convém é sempre guiada pela 

percepção que se tem de um padrão. Uma análise que foi possível se fazer durante a elaboração 

da resposta dessa mulher é que nunca se fica totalmente isenta ou isento dele, já que as vidas 

consideradas aqui estão enredadas em sociedades de modo ininterrupto.    

 Essa mesma mulher contou sobre seu entendimento de que meninas próximas da 

adolescência, no momento, se mostram tendo uma afirmação diferente da que ela teve quando 

esteve nessa fase. Ela, como professora, com 29 anos, deu o exemplo das meninas negras 

estarem se aceitando mais, colocando mais a sua cultura à mostra, a sua identidade, o cabelo e 

o turbante. Ela complementou sua fala marcando que percebe uma mudança acontecendo e que 

mudar significa:  

... perceber que há um além daquilo, aquela coisa puramente física. A gente é muito 

mais do que isso, né? A gente não é só forma, padrão que se enquadra sempre para o 

outro. E para si? Você se sentir bonita do jeito que você é, gostosa, cheirosa, muitas 

outras coisas que não são só uma forminha, né? (M., 29 anos, participante do grupo 

da Cantareira, 2018).       

   

Outra moça do grupo, que passou recentemente pela perda de peso, falou sobre como 

até mesmo seus vizinhos se sentem no direito de fazer comentários sobre seu processo de 

emagrecimento e como pessoas conhecidas dizem que precisam aprender com ela, oferecendo 

falas que reafirmam a vontade social de adequação de corpos alheios a modelos estéticos.  

 Quando questionadas36 sobre a relação que têm com material de autoajuda, 

principalmente livros e vídeos, além das três mulheres, cada uma de um grupo, que expuseram 

que acompanham youtubers específicas, algumas falaram, de maneira mais geral, que leem 

livros e assistem vídeos, mas não têm uma frequência exata e uma menor parte contou que não 

faz uso de nenhum material de autoajuda. Uma das meninas da dança falou sobre ter certo 

preconceito com o termo autoajuda, mas que mesmo assim achou uma blogger com quem se 

identificou na internet e que acredita ter siso útil para ajudá-la a pensar sobre questões de corpo 

e autoaceitação. Ainda houve a menção de uma moça da esmalteria e de duas da dança sobre 

fazerem terapia, sendo esse um meio de buscarem se conhecer de maneira individual, 

personalizada e, consequentemente, mais apurada.       

 Uma das mulheres do grupo da esmalteria se referiu às mudanças que têm acontecido 

                                                           
36 Considerou-se, nesse ponto, as falas das entrevistas preliminares e das entrevistas em grupo. 
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no comportamento das pessoas em relação à uma maneira diferente de perceber a si mesmo 

como “esse movimento que está vindo aí, de você se aceitar como é” (M., 40 anos, participante 

do grupo da esmalteria, 2018). Em um outro momento ela emitiu uma outra fala também 

referente a essas mudanças: “Agora que a gente está nessa... vibe do desapego, de aceitar o 

corpo, o cabelo... Que durante muito tempo a gente teve aquele cabelo padronizado, que era 

aquele cabelo liso, aquele cabelo louro...” (M., 40 anos, participante do grupo da esmalteria, 

2018). Uma das meninas da Cantareira trouxe o seguinte:  

Eu tive a sorte de viver isso num momento em que o cabelo cacheado está sendo 

valorizado. Você tem uma oferta muito grande de produtos para esse tipo de cabelo. 

Meu irmão, por exemplo, tem o cabelo crespo. Ele tem um pouco mais de dificuldade, 

mas ainda assim eu acho que é um momento propício... Está sendo um pouco mais 

valorizado esse tipo de cabelo (F., 26 anos, participante do grupo da Cantareira, 2018).

  

 

 Uma mobilização que busca revisar conceitos e modos de agir, de fato, está sendo notada 

pelas entrevistadas e isso foi informado por elas por meio de trechos das suas falas, como os 

citados no parágrafo anterior. Contudo, se repara que é muito visível a resistência a efetivas 

alterações. Uma situação que ilustra isso é a dificuldade de incorporação aos desfiles, 

campanhas de moda e editoriais de revista vivida por modelos negras, que é apontada na matéria 

“Branca, magra e alta: o padrão de beleza em um contexto social e histórico”, sendo a 

justificativa para a escassez delas “empurrada” entre diferentes setores que estão envolvidos na 

organização e realização de eventos de moda, não havendo quem queira assumir a questão e 

reconhecê-la como problemática (COLERATO, 2016).     

 Outra reflexão pertinente trazida no mencionado artigo diz respeito ao poder de compra 

e consumo: se as pessoas não se perceberem representadas em propagandas e, assim, 

modificarem suas aquisições e formas de consumir, aqueles que forem responsáveis pela 

produção da moda37 e começarem a se prejudicar por insistirem na manutenção de formatos e 

práticas tradicionais se virão forçados a efetuar mudanças caso queiram manter seus lucros 

(COLERATO, 2016).          

 Ainda na esfera da revisão de conceitos, é apropriado colocar aqui que no grupo da 

Cantareira uma menina expôs que assiste muitos materiais disponibilizados pelo YouTube, 

                                                           
37 O artigo referenciado cita a moda, mas propagandas de produtos de diversas áreas podem ser alteradas, mesmo 

que tenham seguido um determinado modelo por um período extenso, a partir do momento em que considerável 

parcela dos consumidores questiona o conteúdo apresentado por elas. Exemplos disso são propagandas feitas por 

marcas de cerveja, que têm passado por alterações em relação às suas representações de comportamentos sociais 

depois de já terem experienciado críticas na internet, como aconteceu com a Skol, e marcas de cosméticos e roupas 

que passaram a dar espaço para a representação de casais homoafetivos em comerciais de dia dos namorados, 

como a Renner. Influências das propagandas, como as expostas aqui, foram comentadas nas entrevistas. 
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especificando seu enfoque sobre canais body positive38 e compartilhando que ela acha muito 

importante a questão da representatividade. Disse que as pessoas não estão acostumadas a 

verem mulheres gordas, negras e trans, por exemplo, se manifestarem como elas vêm fazendo 

na internet e que é legal se reconhecer ao entrar em contato com materiais que tenham esse 

conteúdo. Por mais que haja a necessidade de cuidado ao se acessar vídeos da internet, sendo 

conveniente filtrar o que é assistido, eles podem ser eficazes para novos aprendizados, como 

foi notado nesse relato.          

 Uma parceira sua de grupo demonstrou acreditar que se vive um momento de transição, 

em que novas formas de ver os corpos, de se olhar e de ver a beleza está surgindo. Contudo, 

acrescentou que acha perigoso falar em transição, pois considera que, no futuro, possa haver 

retrocessos. Apesar disso, concluiu que acha importante esse movimento de fazer 

questionamentos. De fato, é eloquente os lugares aos quais os indivíduos e suas ideias estão 

conseguindo chegar por meio de suas manifestações via internet. Com essa ferramenta se 

alcança um número bastante superior de pessoas do que o que seria atingido sem ela. Dessa 

forma, uma ponderação possível é que o uso da internet é, por vezes, danoso, mas pode ser 

também proveitoso, variando de acordo com a direção que se dê a ele. 

 

5.3 - Propagandas, cosméticos e corpos femininos no século XX e início do XXI 

 Considerando que neste trabalho se tem abordado como os modelos estéticos em vigor 

influenciam a autopercepção das mulheres e o que elas entendem por beleza, notando-se que as 

redes sociais têm forte papel nesse processo no momento, como foi exposto acima, é pertinente 

fazer menção à forma como as influências em relação à percepção de si e de beleza aconteceram 

também no decorrer do século XX.       

 Durante a primeira metade do século XX, as características que eram entendidas 

socialmente como defeitos da aparência feminina eram tratadas por produtos chamados mais 

frequentemente de remédios, não de cosméticos, e se propunham a cuidar, por exemplo, do 

cansaço, de cicatrizes, de rugas, prometiam escurecer cabelos brancos, branquear a pele e tirar 

pelos (SANT’ANNA, 1995, p. 122). O uso cotidiano desses produtos entendidos como 

responsáveis pelo embelezamento, para curar a feiura (que era tida como uma doença e, por 

isso, devia ser cuidada com remédios), no entanto, era privilégio de mulheres pertencentes às 

elites, sendo o ato de se embelezar ainda relacionado àquelas que eram vaidosas em excesso, 

                                                           
38 Ser body positive significa enxergar os corpos de uma maneira positiva, independentemente de terem 

características que desviem dos modelos estéticos (SANTIAGO, 2017). 
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artistas ou “libertinas”, podendo insinuar uma moral duvidosa (SANT’ANNA, 1995, p. 123). 

 Na publicidade, sendo as fotografias ainda não predominantes, as ilustrações eram feitas 

por desenhos que mostravam as mulheres com dor e desânimo, expressando sofrimento. O 

discurso de que a alma da beleza estava no aparelho reprodutor feminino também tinha espaço 

no meio publicitário (SANT’ANNA, 1995, p. 123 e 124).      

 Antes dos anos de 1950, médicos e escritores moralistas homens formavam a maior 

parte dos conselheiros de beleza, defendendo que a aparência feminina deveria mostrar uma 

alma pura, o que possibilitaria corpo limpo, belo e fecundo  (SANT’ANNA, 1995, p. 125). A 

Natureza Divina era valorizada, de modo que se defendia que a mulher enriquecesse, 

conservasse e restaurasse sua Natureza, mas que não fossem feitas mudanças corporais 

profundas e irrevogáveis (SANT’ANNA, 1995, p. 126). Esse ponto, em específico, se 

diferencia significativamente do que foi observado durante a pesquisa para este trabalho no que 

diz respeito à relação das mulheres com seus corpos contemporaneamente, em que 

procedimentos que levam a modificações acontecem de maneira exaustiva. Essa mudança de 

comportamento também foi percebida por Sant’Anna ainda no final do século XX e também 

sinalizada pela autora no texto “Cuidados de si e embelezamento feminino: fragmentos para 

uma história do corpo no Brasil”.        

 Nos anos de 1960, passou a ganhar espaço na publicidade brasileira as imagens de 

mulheres cuidando do próprio corpo de maneira mais prazerosa, expondo então expressões 

faciais mais suaves ao estarem sob uma ducha durante o banho, por exemplo (SANT’ANNA, 

1995, p. 133). Nesse momento, era valorizado o fato de se estar sozinha e cuidando de si, sendo 

também enfatizado o produto para higiene que estava em uso, como o shampoo e o sabonete, 

intencionando-se passar a ideia de frescor presente naquela experiência mais íntima 

(SANT’ANNA, 1995, p. 133).        

 Também na década de 1960, junto à novidade que era a demonstração de como era 

positivo cuidar de si mesma, surgiu um estímulo mais constante ao consumo de cremes, em 

maior variedade, que antes eram entendidos como luxo (SANT’ANNA, 1995, p. 135). Houve 

também transformação nas embalagens dos produtos, que passaram a ter tamanhos diferentes, 

facilitando assim o transporte em bolsas, visto que as mulheres, então, já passavam mais tempo 

fora de casa e utilizavam os produtos que carregavam em diferentes momentos do dia 

(SANT’ANNA, 1995, p. 135). Essa relação mais detalhada das mulheres com produtos de 

higiene e beleza também apareceu, em certa medida, durante as entrevistas para este trabalho. 

Uma das mulheres do grupo da Cantareira falou especificamente sobre ter adquirido vários 

produtos para a pele após a indicação de uma médica. De modo mais geral, o hábito de carregar 
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batons nas bolsas e cremes ou géis para as mãos também é frequente.   

 Nos anos 1970, as propagandas tendiam a sustentar a ideia de que era preciso gostar de 

si, sendo isso divulgado junto ao incentivo à paz, ao amor e à liberdade (SANT’ANNA, 2014, 

p. 135). Eram valorizados esportes como o surf e a asa delta, tendo como referência pessoas 

com maior poder aquisitivo na Europa e nos Estados Unidos e sendo praticados, especialmente, 

por quem tinha corpos finos e leves, o que permitia o deslize deles. Era valorizada a integração 

com a natureza de modo mais brando, não predatório. O amor a si e à natureza, “sem grilos”, 

eram valorizados (SANT’ANNA, 2014, p. 138). Esse valor dado ao ato de não se preocupar 

tanto ao buscar o amor a si e à natureza parece se aproximar, de certa forma, à tentativa atual 

de alguns indivíduos de estimularem nas pessoas a busca pelo desenvolvimento do amor próprio 

e do desvio de modelos estéticos difíceis de serem alcançados. A internet, como indicado acima 

neste texto, é um espaço que possibilita essa prática.     

 Na década de 1980, a prática de malhar o corpo adquiriu espaço nas propagandas do 

Brasil. Além das academias, os exercícios aconteciam também em parques, condomínios 

fechados e praias. A atividade física ganhou valor na publicidade, em filmes, novelas e nas 

recomendações médicas, sendo um meio para mudar, além da forma física, também as relações 

sociais (SANT’ANNA, 2014, p. 157). As mulheres entraram progressivamente no “mercado 

do músculo”, o que provocou nas roupas e ambientes de exercícios uma “feminilização” 

(SANT’ANNA, 2014, p. 159). No presente, a cultura da academia permanece, oferecendo em 

seus espaços tipos variados de exercícios, mas é também comum a realização de atividades 

físicas em locais abertos, como a areia da praia ou o calçadão com corridas e caminhadas, o que 

foi observado durante a realização deste trabalho.       

 Nos anos de 1990, o modelo estético em alta contava com uma mulher alta, magra, com 

ombros largos e pernas longas (SANTA’NNA, 2014, p. 162). As top models estavam adequadas 

à essa descrição e Gisele Bundchën veio a ser um grande símbolo dessas características 

(SANT’ANNA, 2014, p. 162), tendo sido citada ao longo das entrevistas preliminares por três 

mulheres diferentes e uma vez na entrevista do grupo da Cantareira, o que é um indício de que 

ela permanece como um ideal de beleza também em 2017 e 2018, apesar das variações das 

características formadoras dos padrões de beleza desde os anos de 1990 até o presente. Em 

2018, Gisele aparece em propagandas de lojas de joias e de cosméticos, por exemplo. 

 Os anos 2000 tiveram como marca as mulheres funkeiras, que adotavam o uso de roupas 

coladas ao corpo e de tamanhos reduzidos, como tops, shorts e saias. (SANT’ANNA, 2014, p. 

176). Houve, naquele momento, a valorização das bundas grandes e a popularização do termo 

popozuda (SANT’ANNA, 2014, p. 176). As cirurgias plásticas com colocação de implantes de 
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silicone possibilitavam o aumento de volume de diferentes partes do corpo (SANT’ANNA, 

2014, p. 176).            

 Nesse ponto, ao terem sido mencionadas as cirurgias nos anos 2000, é válido indicar 

que quando questionadas sobre intervenções estéticas que possibilitariam a alteração da 

imagem corporal, duas mulheres, ainda nas entrevistas preliminares (uma do grupo da noite e 

uma do grupo do salão de beleza) enfatizaram a mudança positiva que consideram terem tido 

em relação à autoestima depois de terem se submetido à cirurgia para a colocação de próteses 

de silicone nos seios. Uma outra entrevistada, do grupo da noite, nas entrevistas preliminares, 

falou sobre ter próteses de silicone nos seios e ter passado por lipoaspiração, mas não frisou 

uma modificação na forma de se enxergar depois da operação.     

 De modo geral, houve aquelas que falaram que têm vontade, mas consideram muito 

arriscadas cirurgias para colocação de próteses ou demais cirurgias para redução ou aumento 

de medidas corporais. O medo delas é justificado pela necessidade de adoção de anestesia geral 

e uso de outros medicamentos antes e após os procedimentos citados. Especialmente no grupo 

da Cantareira e, nas entrevistas preliminares por meio de uma professora de pilates, a ideia de 

que uma operação estética não é pensada agora, mas que pode ser considerada no futuro, após 

as mulheres terem passado por gestações, foi colocada. Essas moças transmitiram a mensagem 

de que não se sentem à vontade para dizer “dessa água não beberei” e que podem sim virem a 

se interessar pelo investimento em uma cirurgia. Uma das meninas da Cantareira trouxe que 

conhece mulheres que se submeteram a cirurgias para modificações estéticas e que crê que se 

isso for feito por algo que incomode demais a pessoa, que realmente deve acontecer. 

 Ao longo dos anos 2000 e também depois de 2010, foi desenvolvido o prestígio aos 

corpos femininos com braços e pernas fortes e torneadas, com dureza muscular, sendo comum, 

então, o uso do termo “turbinada” para se referir a mulheres com essas características 

(SANT’ANNA, 2014, p. 174). Mulheres assim foram vistas, ao longo dos anos mais recentes, 

como rainhas de bateria no Carnaval brasileiro. Uma representante do referido modelo é 

Gracyanne Barbosa, modelo brasileira que foi capa da revista “O GLOBO”, em março de 2011 

(SANT’ANNA, 2014, p. 180).         

 Uma menina do grupo da noite e uma professora de pilates, ambas nas entrevistas 

preliminares, tocaram nessa questão do corpo malhado. A menina usou o termo “sarada” como 

um dos componentes que formariam um ideal de mulher bela e, mais adiante em sua fala, 

comentou que algumas pessoas tomam “bomba” (anabolizantes) e fazem dietas “mirabolantes” 

para se encaixarem em um padrão atual. A professora de pilates relatou, destacando o fato de 

ser uma profissional que trabalha com atividade física, com trabalho de corpo, que muitas 



37 
 

pessoas procuram as academias querendo obter o corpo da Gracyanne Barbosa, citada acima, e 

da modelo Juju Salimeni, que são corpos fortes, avantajados e “bombados”. Contudo, explicou 

que os indivíduos não estão necessariamente preocupados com a saúde ao buscarem seus corpos 

idealizados. E acrescentou que o corpo trabalhado pelo pilates é um corpo mais alongado, 

diferente do “turbinado”.        

 Apesar do corpo feminino muito malhado e com músculos em evidência ter ganhado 

popularidade, como é possível ver mesmo em vídeos da internet que tratam do assunto sob a 

forma de sátira, como é o caso do intitulado “Academia”, do canal Porta dos Fundos39, em que 

uma mulher recebe informações sobre os planos de exercícios, em uma academia, e esses são 

chamados de “Cavala”, “Cavala Plus” e “Cavala Premium”, com o intuito de destacar os 

exageros cometidos ao se perseguir corpos definidos por atividades físicas, os corpos esguios, 

como o de Gisele Bundchën, não deixaram de ser também um referencial. Nas respostas ouvidas 

para este trabalho, no fim de 2017 e início de 2018, o quesito magreza apareceu de modo mais 

explícito como um componente formador dos modelos estéticos perseguidos por muitas 

mulheres do que a posse de músculos fortalecidos e notáveis. A professora de pilates que falou 

sobre os corpos “turbinados” resumiu bem as ideias exposta neste parágrafo com a seguinte 

fala: 

 

Então eu acho que, hoje em dia, essa coisa do corpo, a visão que as mulheres têm, que 

elas querem de corpo... Ou é um corpo muito magrinho ou é um corpo mais forte, 

mais musculoso. Ou você é a magrinha, alta... Toda esguia ou você é aquela fortona, 

que malha, malha, malha, come proteína, shake (uma bebida) de proteína no café-da-

manhã, no almoço e na janta... Eu acho que são esses pacotinhos fechados: ou é a 

magrinha ou é a musculosa. Mas não é saúde. No meu olhar, a saúde não entra em 

nenhum dos dois pacotes, é só a estética. Poucos são os que procuram a questão da 

saúde. É o que eu vejo (A., 34 anos, participante das entrevistas preliminares).

  

 

 Ainda sobre as propagandas, especificamente, é perceptível no momento a adoção de 

um discurso que intenciona convencer aquelas que são passíveis de consumirem determinados 

produtos de que a aquisição e uso deles não é uma imposição/obrigação, mas apenas uma 

questão de escolha livre. Isso pode ser interpretado ao se assistir, por exemplo, ao anúncio da 

marca “O Boticário”, disponibilizado em 2018, sobre o uso de maquiagem. Nele, diferentes 

mulheres, estando entre elas a modelo Gisele Bundchën, aplicam maquiagem, principalmente 

batons nos lábios, sendo seus atos acompanhados pelas palavras “Não preciso, mas quero.” 

projetadas na tela; pela música de fundo em inglês que transmite “I don’t need it, but I want it” 

                                                           
39 Porta dos Fundos é um canal no YouTube que divulga vídeos com sátiras. 
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e pela fala das moças que diz que elas não precisam da maquiagem que aplicam, mas que a 

querem.            

 No entanto, essa referida liberdade de escolha é questionável, já que pode não ser tão 

simples como é mostrado na propaganda optar ou não pelo uso de cosméticos, tendo em vista 

toda a pressão social e expectativa existente em relação a forma como as mulheres devem se 

apresentar fisicamente, o que foi bastante destacado durante as entrevistas. Ainda que haja o 

reconhecimento, como aconteceu no grupo da Cantareira por algumas meninas, de que elas 

acham a maquiagem bonita, algo expressivo, que valoriza rostos, não se pode desconsiderar 

que acaba havendo uma espera social em relação à caracterização feminina que fica 

intensamente vinculada ao ato de se maquiar.     
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6. IMPACTO DA PRESSÃO ESTÉTICA: POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS 

EMOCIONAIS E FÍSICAS      

6.1 - A pressão para adequação estética e alguns transtornos alimentares   

 O impacto da pressão para enquadramento a uma estética em vigor socialmente é muito 

real nas vidas de várias mulheres contemporaneamente e isso foi percebido tanto em filmes e 

materiais escritos como enquanto se fazia a análise das respostas às perguntas para este trabalho. 

Além do documentário “Embrace”, já citado aqui, que demonstra a percepção sensível de sua 

diretora às questões ligadas a autoaceitação de diferentes mulheres ao lidarem com seus corpos 

e da série “Drop Dead Diva”, que também leva o expectador a refletir sobre o assunto, o filme 

“O mínimo para viver” aborda de maneira pontual a questão das doenças atreladas à 

autopercepção física e estética e as dificuldades enfrentadas por seus portadores ao terem que 

conviver com elas ao passo que buscam superá-las. A personagem  principal sofre de anorexia 

e é internada em uma casa de reabilitação onde estão pessoas com outras doenças também. 

 Ao longo das entrevistas, tanto as preliminares quanto as em grupo, foi exposto como a 

parte psicológica é intensamente afetada em meio à confusão de conceitos sobre o que pode ser 

beleza e sobre o que se quer para si para ter uma vida saudável e equilibrada. No grupo da 

esmalteria, logo na primeira resposta dada, que foi sobre como os modelos estéticos em vigor 

podem afetar a autopercepção das mulheres, a palavra depressão já apareceu, juntamente com 

a anorexia e a bulimia. Duas das moças do grupo demonstraram associar o não atingimento dos 

indivíduos a um padrão de beleza como elemento significativo na formação da autoestima e 

que pode se relacionar a doenças como as indicadas por elas.     

 A jornalista Daiana Garbin, já mencionada neste trabalho, escreveu o livro “Fazendo as 

pazes com o corpo”, em que ela fala da constante insatisfação que teve com seu corpo desde a 

infância, tendo se prolongado na juventude e vida adulta, levando-a a tomar remédios para 

emagrecer durante um longo período e a investigar qual era o transtorno alimentar que possuía. 

Seu próprio diagnóstico (transtorno alimentar não especificado) e pesquisa fez com que 

expusesse em seu livro outros quadros de transtornos alimentares40 além dos mais conhecidos 

popularmente, como a anorexia e bulimia citadas acima (GARBIN, 2017).   

 No artigo “Critérios diagnósticos para transtornos alimentares: conceitos em evolução”, 

a anorexia nervosa e a bulimia nervosa são indicadas como as duas entidades nosológicas 

                                                           
40 Em “Fazendo as pazes com o corpo”, são expostos outros transtornos alimentares além da anorexia nervosa e 

da bulimia nervosa, que valem ser indicados: o transtorno de ruminação; o transtorno de compulsão alimentar; o 

transtorno alimentar restritivo/evitativo, a pica; um outro transtorno alimentar especificado (que pode ser a 

anorexia nervosa atípica, a bulimia nervosa de baixa frequência/duração limitada, o transtorno de purgação ou a 

síndrome do comer noturno) e o transtorno alimentar não especificado (GARBIN, 2017, p. 76, 77 e 78). 
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principais de acordo com o DSM -I (Diagnostic and Statistical Manual, IV edition) e o CID-10 

(Classificação Internacional de Doenças, 10ª edição). A anorexia e a bulimia são classificadas 

separadamente, mas estão intensamente ligadas, pois ambas contam com uma preocupação 

excessiva em relação ao peso e forma corporal, fazendo com que as pacientes se dediquem a 

dietas muito restritivas e/ou utilizem métodos perigosos enquanto buscam corpos idealizados 

(CLAUDINO; BORGES, 2002, p. 7).       

 A anorexia nervosa e a bulimia nervosa são transtornos que aparecem com frequência 

quando se busca sobre autopercepção e se chega a questões como a distorção de imagem, o que 

pode ser percebido no que é relatado no livro de Daiana Garbin, assim como ao observar a 

abordagem do tema na internet, no presente. A própria Daiana tem o canal “EuVejo”, no 

YouTube, que passa pela temática em questão aqui, contando com vídeos como o “Transtorno 

alimentar: anorexia, bulimia e compulsão alimentar”. Cabe indicar que a anorexia nervosa tem 

três características principais, que são a “restrição drástica da ingestão de alimentos; o medo 

intenso de ganhar peso e a distorção na percepção corporal” (GARBIN, 2017, p. 77). A bulimia 

nervosa conta com a recorrente compulsão alimentar seguida por comportamentos 

compensatórios (purgação) para evitar o ganho de peso: há a indução de vômito; o uso de 

laxantes, diuréticos ou outros tipos de medicamentos; o jejum ou a prática de exercícios em 

excesso (GARBIN, 2017, p. 77).  

 

6.2 - O consumo de remédios para alteração do peso      

 Além dos transtornos alimentares especificamente, o consumo de remédios para a 

alteração do peso corporal também foi um dado trazido durante as entrevistas para este trabalho. 

No grupo da esmalteria, duas mulheres falaram sobre o uso de medicamentos para emagrecer. 

Uma delas colocou a hipótese de que esse uso pode se relacionar a problemas de saúde que 

surjam posteriormente e que não se saberia de onde teriam vindo.     

 No grupo da dança, uma moça falou sobre o uso de remédios, mas, no caso dela, o 

consumo foi feito objetivando o ganho de peso. Um grifo importante que fez foi que ouviu 

muita gente estimulá-la dizendo que ela devia tomar remédio por ser “muito magrinha” (C., 31 

anos, participante do grupo da dança) e que, desse jeito, precisava engordar. Sobre isso, uma 

parceira sua de dança analisou que as pessoas tendem a olhar umas às outras e pensar o que 

devem “consertar”, no sentido de torná-las diferentes do que já são, ainda que não exista um 

real problema com efetiva necessidade de conserto.      

 Sobre o uso de remédios, Daiana Garbin explica que desde que pediram que ela 
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emagrecesse em seu ambiente de trabalho, ela fez uso de inibidores de apetite, laxantes, 

diuréticos e dietas (GARBIN, 2017, p. 59). Sofreu efeito sanfona engordando e perdendo em 

semanas alternadas 3 ou 4 quilos. Quis, então, arranjar um método que lhe fizesse emagrecer a 

qualquer custo, passando a injetar insulina intravenosa (GARBIN, 2017, p. 59). Isso provocou 

mudanças em seu comportamento, fazendo-a ter dificuldade para dormir, para se concentrar, 

que tivesse enjoos e ficasse muito irritada (GARBIN, 2017, p. 59). Diante desse quadro, seu 

noivo interveio e disse ela precisava parar com essa prática para darem continuidade ao 

relacionamento deles (GARBIN, 2017, p. 59). Foi assim que ela optou por se desfazer de todos 

os medicamentos que havia usado com o intuito de emagrecer (GARBIN, 2017, p. 59).  

 As declarações como as indicadas acima mostram como é indissociável a prática de 

ações que visam alterar os corpos da parte emocional e comportamental das pessoas. Por mais 

que a intenção que se tenha seja a de alcançar objetivos traçados em silêncio, sem divulgar as 

atitudes que terá de tomar para isso acontecer, os efeitos das substâncias que interagem com o 

corpo podem apresentar reflexos no psicológico, o que termina por denunciar quem as utiliza. 

 

6.3 - Preocupação com a saúde e as relações com alterações do peso   

 Um elemento que apareceu nas entrevistas estando muito associado à perda ou ao ganho 

de peso foi a preocupação com a saúde. No grupo da esmalteria, uma das mulheres falou que 

acredita que a justificativa de que se precisa perder peso, pois se está preocupada com a saúde 

é, apesar de comum, uma mentira em muitos casos. Ela crê que, muitas vezes, a verdadeira 

inquietação que existe é relativa ao fato de se estar suficientemente magra por estética e 

adequação: por querer caber na maioria das roupas que estão disponíveis nas lojas, por exemplo.   

 Já no grupo da dança, uma das integrantes fez um longo relato sobre sua situação de 

saúde ter sido realmente colocada em risco pelo excesso de peso. Ela explicou que teve de 

passar por uma cirurgia para redução de estômago ainda no final da adolescência, aos 17 anos 

e que suas idas a consultas médicas são constantes ainda hoje, aos 26 anos, para 

acompanhamento de suas taxas. Disse que na época ficou pré-diabética, começou a ficar 

hipertensa, cansada e com dificuldade de fazer suas atividades. Compartilhou que foi uma 

criança muito magra, mas que depois do ganho de peso, chegou a perder 80 quilos. Uma menção 

que ela fez que deve ser destacada é que desde pequena recebeu dos pais um incentivo para se 

gostar do jeito que fosse. Disse que ouviu com frequência que era linda do jeito que era, o que 

contribuiu para que crescesse com uma autoestima elevada.      

 No grupo da Cantareira a ligação do peso corporal à saúde também apareceu. Uma das 
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meninas comentou que em uma ida ao médico pode haver o estímulo do profissional ao 

emagrecimento, mesmo que o motivo da consulta seja estar espirrando e, de acordo com ela, 

não exista um verdadeiro problema com o peso que afetaria a saúde e levaria à necessidade de 

emagrecimento. As outras meninas do grupo também tocaram no ponto de que uma suposta 

preocupação com a saúde balizaria a fala das pessoas ao questionarem e comentarem os pesos 

umas das outras, sendo que, diversas vezes, não existe, de fato, essa preocupação, mas sim uma 

insatisfação (em relação ao que consideram belo visualmente) de quem questiona e comenta 

sobre corpos alheios. A moça desse grupo que passou pela perda de 20 quilos recentemente, 

tendo exposto que foi por questão de saúde o seu caso, falou também que pessoas magras 

demais são apontadas como não saudáveis. No entanto, acontece de estarem sim com suas taxas 

equilibradas. Ela disse acreditar que a questão do saudável passa muito pela questão da beleza.

 Nas entrevistas preliminares, uma professora de pilates contou que nos primeiros anos 

de seu casamento engordou 10 quilos e que aquilo provocou um incômodo efetivo nela. Disse 

ter realizado exames que constataram que suas taxas não estavam boas, o que serviu como um 

incentivo a mais para que ela buscasse a perda do peso que havia adquirido. Contudo, registrou 

que o principal motivo pelo esforço de emagrecer estava relacionado à beleza, pois não estava 

satisfeita consigo. Ela perdeu, então, 12 quilos.      

 Os relatos sobre saúde e alteração do peso corporal mostram que a saúde pode estar sim 

comprometida pelo excesso de peso ou falta dele, mas, obviamente, isso não se aplica a todas 

as pessoas e a todos dos momentos de suas vidas. Assim, a “preocupação com a saúde” acaba 

se tornando um argumento habitual, mas que não condiz sempre com as diferentes realidades 

dos indivíduos.   

 

6.4 - A aversão à possibilidade de imperfeições na pele 

No grupo da Cantareira ficou nítido na fala das moças a preocupação existente em 

relação à percepção de imperfeições na pele. Uma delas trouxe seu incômodo sobre a ideia de 

que rugas começarão a aparecer em seu rosto em algum momento, frisando que sua idade (29 

anos) a deixou mais atenta para essa questão. Ela dividiu com o grupo que, então, passou a se 

dedicar mais ao uso de cremes como uma medida profilática à manifestação das rugas. 

 Outra menina do grupo explicou que nunca considerou ter muita vaidade, não tendo 

grandes preocupações sobre vir a ter rugas. No entanto, compartilhou que se viu um pouco 

vaidosa quando se percebeu contando o número de estrias que haviam surgido em sua pele e 

estavam recentes, o que ela chamou de estrias roxas, e a fizeram entrar em pânico. Ela disse 
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que ao se dar conta das novas marcas, saiu da casa da amiga onde estava e na primeira farmácia 

em que parou comprou um óleo caro para passar no corpo.     

 Ouvir a esses relatos remete à sensação de certa urgência na busca por procedimentos 

que conservem nos corpos femininos a expressão de juventude e infalibilidade, o que pode ser 

extraído do vídeo “Supervenus”. Nele, enquanto se busca a manutenção de uma expressão 

corporal jovem, há a adição de várias substâncias e retirada de partes do corpo, o que acaba por 

falir toda a estrutura que o sustentava. É preciso olhar para a crítica oferecida pelo vídeo com 

parcimônia, o que quer dizer que as mulheres quererem fazer algumas alterações em si para se 

sentirem melhor é válido e pode ser benéfico, mas não se deve desprezar a ocorrência das 

exorbitâncias perigosas que são mostradas que atingem além do físico, o âmbito psicológico 

também. 

 

6.5 - Inseguranças em relação a percepções alheias 

 Uma manifestação das mulheres que apareceu de forma explícita duas vezes nas 

entrevistas preliminares e na entrevista em grupo ocorrida na Cantareira foram as inseguranças 

com os corpos e autoimagens em relação aos olhares alheios. Na fala de uma menina da esfera 

“noite” foi expressa a ideia de que mulheres tendem a ficar inseguras, com a autoestima abalada, 

ao se levar em conta influências externas, como a da mídia, quando fogem do molde de mulher 

magra e “sarada”. Ela indicou que um possível incômodo para as mulheres é não chamarem 

atenção de homens que as interessem.        

 Uma professora de pilates falou sobre o desvio de mulheres de um molde social não 

apenas físico, como indicado acima, mas também comportamental, que envolve atitudes 

adotadas na vida diária41, e concluiu sua resposta apontando que há mulheres que acabam 

achando que por serem como são, não vão conseguir encontrar “caras” (homens) que gostem 

delas.  No grupo da Cantareira, uma das meninas contou sobre sempre ter tido um corpo muito 

magro, mas que isso não a livrou de preocupações na adolescência sobre a imagem do seu corpo 

diante dos outros. Ela continuou sua fala dizendo que percebia que a forma que tinha não era 

bem aquela que atraía os meninos.        

 Não se deve deixar de observar que essas três percepções estão no âmbito da 

heteronormatividade, sendo guiadas pelas vivências das entrevistadas e situações que observam 

                                                           
41 São exemplos de atitudes diárias atividades físicas que gostam de praticar, os lugares que gostam de frequentar 

e o tipo de roupa que gostam de usar. 
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e são bastante significativas no que diz respeito ao receio de não agradar gostos alheios. De 

modo mais específico, é notado o desconforto ao não aprazer olhares masculinos. Esse 

desconforto também aparece como assunto em mensagens enviadas à Taryn Brumfitt, que são 

mostradas no documentário “Embrace”, o que reforça o impacto emocional que tem para várias 

mulheres.           

 A insegurança com o próprio corpo também apareceu de modo marcante no discurso de 

uma professora de dança, nas entrevistas preliminares, quando se referiu à sua autopercepção 

no passado. A professora compartilhou que quando mais nova queria ser dançarina, mas que 

sempre teve sobrepeso, sendo que enxergava o mundo da dança estando majoritariamente 

ocupado por pessoas magras. Ela contou que se sentia muito mal com isso, tendo dificuldade 

de se olhar no espelho, de sair de casa e de fazer suas aulas. Disse que seu amor-próprio estava 

baixo. Todavia, conseguiu reverter essa situação e colocar em prática sua vontade. 

 No presente, em que se vê marcas e artistas tentando desviar de “caixinhas” 

preestabelecidas de formas físicas e comportamentos (ainda que possa existir o debate disso 

acontecer, em certos casos, por interesses de marketing) tem-se como exemplo Thais Carla e 

Tatiana Lima42, duas dançarinas que são gordas e tiveram seus nomes divulgados pela internet 

e pela TV quando vieram a integrar o grupo de dançarinas da cantora Anitta. Em um vídeo 

disponível na internet43, as duas falam sobre as resistências que sofrem por serem gordas. 

 

6.6 - Aproveitamento da necessidade de uma cirurgia para a realização de outra(s) 

 Uma integrante do grupo da esmalteria contou sobre a realização de cirurgias por uma 

tia sua. Essa tia teve que fazer uma cirurgia para redução dos seios, segundo a entrevistada, por 

saúde. No entanto, optou por estender seu processo cirúrgico para fazer também redução da 

barriga. A moça que expôs essa história destacou que não havia necessidade, em termos de 

saúde, para que essa extensão cirúrgica acontecesse. Acrescentou que sua tia tem dois filhos, 

31 anos, mas que ainda assim quis passar por ela, em seu entendimento, por vaidade.  

 Daiana Garbin também mostra em seu livro que, além do transtorno alimentar e da 

distorção de imagem, passou por cirurgias que não eram realmente necessárias e benéficas para 

seu organismo. Ela precisou trocar próteses de silicone que tinha nos seios, pois haviam 

                                                           
42 Na matéria “Anitta convida bailarinas plus size para o seu time de dançarinas”, do site da revista Glamour, Thais 

Carla e Tatiana Lima são citadas (REDAÇÃO GLAMOUR, 2017). 
43 O nome do vídeo é “Dançarinas da Anitta quebram tabus no #Entreviiish”, do canal do YouTube “Purepeople 

Brasil”.  
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endurecido, e decidiu aproveitar o momento para reduzir as mamas e fazer lipoaspiração. Após 

conversa com médico e seu marido, acabou se convencendo a incluir em seu processo cirúrgico 

apenas a lipoaspiração, que tirou gordura dos braços, das costas e da cintura. Contudo, concluiu 

que essa lipoaspiração, que já era sua terceira, não a deixou satisfeita, já que continuava tendo 

uma má relação com o próprio corpo (GARBIN, 2014, p. 65).     

 Essas duas situações descritas acima ilustram como as formas de se enxergar os corpos, 

que são muito influenciadas pelos estímulos externos que se recebe desde criança44, como foi 

possível perceber ao longo das entrevistas, acabam por “colocar de lado”, em certa medida, o 

risco que procedimentos cirúrgicos podem apresentar aos indivíduos que se submetem a eles. 

Frequentemente, resta a sensação de que se prefere arriscar mudanças nas formas físicas para 

se chegar mais perto de um ideal de beleza que, concretamente, não é atingido. Há um trecho 

de “A história da beleza no Brasil” que passa por essa interpretação: 

...diferentemente do tempo em que as anquinhas que armavam as saias eram retiradas 

na hora de dormir, a beleza conquistada por meio das cirurgias plásticas se quer 

permanente e natural. Essa mudança não teve efeitos apenas dentro dos orçamentos 

femininos. Ela complicou as maneiras de ver e examinar a própria imagem, ampliando 

o direito de intervir no desenho dos corpos. Liberdade sedutora esta de reinventar, 

com a ajuda da ciência e da técnica, as formas daquilo que já foi considerado a morada 

da alma, a sede do pecado, o sustentáculo da vida (SANT’ANNA, 2014, p. 17).

  

 Apesar da passagem acima fazer referência às complicações nas maneiras de ver e 

examinar a própria imagem, menciona também o fato do corpo já ter sido considerado morada 

da alma, sede do pecado e sustentáculo da vida, o que se relaciona ao exercício de olhar para o 

próprio corpo de uma forma diferente do que a que tem sido fortemente praticada no presente, 

que foi apontada por uma participante do grupo da Cantareira e será apresentada a seguir. 

 

6.7 - Possibilidade de se tecer um novo olhar para os corpos 

Uma das moças da Cantareira trouxe a reflexão de que o corpo passa muito pela questão 

da ancestralidade, de que ele conta uma história, não sendo simplesmente um corpo. Ele pode 

representar momentos pelos quais passou, pode carregar marcas. Essa moça falou que ao olhar  

para seu corpo por essa perspectiva começou a se aceitar melhor. E indicou que não é apenas o 

social que está ali, havendo também o individual. Ela disse que se parece fisicamente com sua 

                                                           
44 Uma das integrantes do grupo da dança contou que mesmo que ela não tenha sofrido diretamente críticas em 

relação ao seu corpo, via desde pequena o preconceito enfrentado por sua mãe que é obesa. Uma outra integrante 

disse que acredita não ter tido problemas com a autoestima por ter ouvido, desde criança, que ela devia se gostar 

da maneira que fosse, como já foi expressado anteriormente. 
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avó, o que é uma exemplificação de como esse corpo pode revelar uma história. Uma 

companheira sua concordou, transmitindo a ideia de que isso particulariza as pessoas e 

acrescentando que ela é semelhante à sua avó também.       

 Uma terceira moça do grupo, de 29 anos, contou que acha que quando era mais nova 

tinha mais “neura”, se referindo à preocupação sobre passar maquiagem no rosto. Ela falou que 

percebeu, ao passar do tempo, que essa prática não mudaria quem ela é em essência e sua 

autoestima. Desse modo, concluiu que se estiver mal, permanecerá mal mesmo com 

maquiagem, o que a fez parar de usá-la com a regularidade de antes.   

 A primeira menina do grupo que falou sobre a elaboração de um novo olhar para o corpo 

também comentou que acredita que o que é entendido por beleza passa pelo treinamento do 

olhar dos indivíduos e estabeleceu uma comparação entre o treinamento do olhar e o 

treinamento do paladar. Expôs que alguém que objetiva incluir uma comida nova em sua 

alimentação, mas não tem o hábito de ingeri-la pode estranhá-la.    

 Todavia, com a insistência, esse estranhamento pode diminuir e vir até a se tornar uma 

apreciação. Ela explicou que praticou muito isso com comidas, pois não se alimentava 

adequadamente e continuou, no que diz respeito à beleza, apontando que tem treinado seu olhar 

para enxergar beleza em mulheres mais velhas e com formas fora de um padrão dominante, 

como o que foi indicado ao longo deste trabalho. Ela acompanha uma youtuber que é fotógrafa 

e tira fotos das próprias estrias, que, para a entrevistada, têm resultados lindos, parecendo 

desenhos. Duas outras meninas do grupo expuseram, ao ouvir esse relato sobre as fotos, que 

acham que isso é ser mulher, reconhecendo-se com suas singularidades. Essa youtuber também 

expõe que tem fases em que tem dificuldade em se aceitar, segundo a entrevistada que falou 

sobre ela. No entanto, uma significativa atitude é tomada: ela tenta. Ela já tomou a iniciativa 

para mudar perspectivas.         

 Esse caminho de enxergar o próprio corpo e corpos alheios de maneiras mais livres de 

amarras dialoga com o que é visto no documentário “Embrace”. Nele, sua diretora, que é quem 

expõe grande parte da própria história no filme, mostra que experimentou ter o “corpo de 

biquíni”, que seria um corpo modelado por exercícios físicos intensos, frequentes e por uma 

alimentação muito disciplinada. Fez isso após suas três gestações, após ter ganhado estrias na 

barriga e conseguiu atingir o corpo antes idealizado. Porém, concluiu que não queria aquele 

estilo de vida para ela, pois o considerou muito sacrificante.     

 Ela mostrou que colocou na internet sua foto com o “corpo de biquíni” e com o corpo 

posterior, que se parecia mais com seu corpo anterior ao malhado. A postagem dessas duas 

fotos viralizou e fez com que Taryn Brumfitt recebesse uma quantidade gigantesca de e-mails 
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de mulheres de muitos lugares do mundo contando sobre suas inseguranças e insatisfações com 

os próprios corpos. Instigada pela reação das pessoas, ela se empenhou em elaborar um 

documentário sobre o assunto.         

 Atitudes como a trazida à tona no grupo da Cantareira, em um nível mais micro, e como 

a de Taryn Brumfitt, que decidiu realizar “Embrace”, em um nível mais macro, expressam a 

importância da ressignificação do olhar em relação aos corpos, demonstraram a disposição de 

se ter mais cuidado, apreço e amor ao se perceber e ao perceber os outros e estimulam os 

indivíduos a pensarem sobre a importância de se debater o que orienta seus ideais estéticos. 
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7. CONCLUSÃO 

 A realização deste trabalho levou à confirmação de que a forma como muitas mulheres 

percebem a si mesmas tem sido questionada, assim como os elementos que guiam essa 

percepção. A ideia de que há, por vezes, uma autocobrança intensa demais, chegando a ser cruel 

se mostrou presente ao longo das entrevistas e, em alguns momentos, nos materiais utilizados 

como auxiliares para as análises. A composição de um novo olhar para os corpos está vinculada 

ao movimento cheio de detalhes de desconstrução e desvio dos padrões de beleza. 

 A influência que chega às pessoas por meio da internet, da TV e de revistas é inegável. 

Foi possível observar nos discursos das mulheres e nas leituras realizadas que as atitudes 

direcionadas ao enquadramento a modelos estéticos e a formas de agir que podem ser 

prejudiciais (como procedimentos em excesso e/ou transtornos alimentares) ainda supera o 

esforço de algumas de alcançarem maior autoaceitação e, consequentemente, uma vida mais 

tranquila e agradável.          

 A proposta de realização de entrevistas com mulheres primeiro individualmente e, 

depois, coletivamente possibilitou um exame qualitativo das falas das moças. De modo geral, 

elas se mostraram interessadas pelo tema e engajadas a compartilhar e refletir sobre suas 

vivências, chegando a mencionar questões pessoais como problemas de saúde e tratamentos 

psicológicos pelos quais passam.         

 As entrevistas preliminares, que aconteceram com a leitura direta de perguntas, foram 

mais rápidas do que as coletivas, em que as perguntas foram feitas sem a ajuda de um papel 

com as questões. Além de no caso das entrevistas coletivas se contar com um número maior de 

pessoas para falar sobre o assunto anunciado, percebeu-se que, em grupo, as mulheres se 

sentiram mais confortáveis para falarem tanto de conteúdos alheios como sobre elas mesmas.

 Durante a elaboração deste trabalho, o acompanhamento frequente da internet 

possibilitou a compreensão de que termos como autoestima, autoconfiança, autoaceitação e 

amor-próprio estão sendo bastante utilizados em vídeos e textos que circulam pelas redes. O 

questionamento sobre o conceito de beleza e sobre o que é ser saudável também foi apreendido. 

Os indivíduos, às vezes, encontram no meio digital um caminho para se conhecer mais e 

ressignificar a forma como se veem. Isso acaba por formar um paradoxo, já que esse mesmo 

meio, em tantas ocasiões, acaba por gerar e/ou fomentar descontentamentos e ansiedades, como 

foi possível notar ao acompanhar as manifestações das mulheres que contribuíram para a 

monografia.           

 A busca pelo equilíbrio se insinua como necessária constantemente, porque a 
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instabilidade existente na internet, que conta com ideias destrutivas e outras resilientes e 

benéficas, parece fazer parte da forma como as relações entre as pessoas operam. Assim, não 

havendo como fugir por completo da oscilação, encontrar artifícios que auxiliem sua 

administração se mostra como uma direção favorável. 
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