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RESUMO
Considerando o corpo informado socio-culturalmente, neste trabalho faço uma interpretação
antropológica do repertório simbólico de imagens e discursos em torno da rede social
Instagram a partir dos estudos de gênero, raça, política e beleza feminina. Para isso analisei
alguns perfis de mulheres que se intitulam blogueiras e modelos, bem como do perfil
"Encrespa Geral", ambos inseridos nessa rede. A principal questão abordada neste trabalho se
trata das permanências e mudanças em torno das representações sobre a beleza feminina a
partir redes sociais, o que articula dinâmicas de consumo, política e mídias digitais. Levando
em conta que nem todas as mulheres que acessam essa rede se adequam com a forma
predominante de representação estética exposta nessa rede, o perfil "Encrespa Geral" visa
quebrar com os padrões de beleza de mulheres estabelecidos pela mídia, valorizando
características estéticas de mulheres negras. A partir disso busquei fazer uma problematização
sobre a possível influência que os alguns perfis de modelos e blogueiras e do EG fazem na
construção da autoimagem das mulheres e também enfatizar as principais representações de
beleza contidas nesses perfis.

Palavras Chave: Beleza, Gênero, Raça, Instagram, Mídias Sociais.

ABSTRACT
Considering the socio-culturally informed body, in this work I make an anthropological
interpretation of the symbolic repertoire of images and speeches around the Instagram social
network from studies of gender, race, politics and feminine beauty. For this I analyzed some
profiles of women who call themselves bloggers and models, as well as the profile "Encrespa
Geral", both inserted in this network.The main issue addressed in this work is the permanence
and changes around representations about female beauty from social networks, which
articulates dynamics of consumption, politics and digital media.Taking into account that not
all women accessing this network fit the predominant form of aesthetic representation
presented here, the "Encrespa Geral" profile aims to break with the beauty standards of
women established by the media, valuing the aesthetic characteristics of black women. From
this I tried to problematize the possible influence that the two profiles make in the
construction of women's self-image and also to emphasize the main representations of beauty
contained in these profiles.

Keywords: Beauty, Gender, Race, Instagram, Social Media.
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1. INTRODUÇÃO
É fácil perceber que quando o assunto é beleza e estética, a mulher sempre recebe uma
cobrança maior para estar com o corpo em forma e com a aparência cada vez mais jovem.
Desde criança, tive problemas com a auto-imagem, sofri bullying por causa do meu
cabelo, que tinha bastante volume. Então pedi para minha mãe que o alisasse e mesmo
discordando ela o fez. Depois tingi meu cabelo com a cor preta na tentativa de destaca-lo, pois
a cor natural tinha sido tachada de “sem graça”. Resolvi o “problema” do meu cabelo, mas
comecei a ser constrangida por causa do meu peso. Por ser considerada magra demais, tentei
solucionar usando duas calças, sutiã com enchimento e nunca usava shorts nas aulas de
educação física. Alguns anos depois ainda na adolescência tive que cortar o cabelo, uma vez
que ele havia sido muito maltratado com a química da tintura e do alisamento. Agora eu
estava longe de ser tão bonita quanto as garotas que eram admiradas, eu estava magra demais
e não tinha mais cabelos longos, detestava ser filmada e fotografada nas fotos da família, me
sentia totalmente envergonhada com minha aparência fora do padrão de beleza. Já na fase
adulta entrei para uma academia de musculação, e confesso que às vezes de forma exagerada
e sem nenhuma prescrição nutricional ou médica tomei suplementos e fiz dietas
hipercalóricas, e por fim também fiz tratamentos de beleza com cosméticos até mudar
radicalmente minha aparência.
A partir daí me senti com uma vontade imensa de me exibir para as pessoas, de mostrar
o quanto eu estava mudando, comecei a gostar de tirar fotos minhas (selfies) e publicá-las.
Especialmente na rede social Instagram, por ser uma rede específica em postagem de fotos.
Foi ao me dar conta de que as fotos que eu publicava ganhavam certa admiração de
amigos, que eu tive o desejo de estar cada vez mais com o corpo bonito para ganhar a
admiração de mais pessoas. Comecei a me inspirar nas fotos publicadas por modelos e
blogueiras, que por sua vez atraem milhares e até milhões de admiradores. De repente, me dei
conta de que apesar de ter tido várias mudanças no corpo e estar sendo considerada bonita por
muitas pessoas, eu ainda continuava tentando melhorar minha aparência para ter fotos tão
bonitas quanto às desses perfis que mencionei, onde, a cada vez que é alcançado um objetivo
estético, logo surge outro. Percebi que essas práticas de embelezamento e exposição do corpo
por mais que fossem extremamente exaustivas e muitas vezes frustrantes, me fazia percebelas como algo necessário que traria certa satisfação ligada à auto-estima.
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De acordo com Alexander Edmonds, após a segunda Guerra mundial houve uma
mudança no modo de justificar as práticas cosméticas. A insatisfação com aparência tornou-se
uma "doença", que por sua vez poderia criar uma barreira psicológica para o sucesso pessoal.
As intervenções estéticas seriam a "cura" para tal patologia e estariam ao alcance de todos:

Essa mudança da base ética da beleza - a idéia de que qualquer um pode ser belo contribui para a aceitação pública da cirurgia estética. Outro fator para a aceitação
pública generalizada da cirurgia plástica poderia denominar-se "psicologização", ou
a idéia de que a aparência e a auto-estima estão essencialmente ligadas.
(EDMONDS, p.214, 2000).

A auto-estima seria um estado emocional de equilíbrio do corpo e da mente que
consequentemente também seria usado para justificar transformações no corpo, que ao serem
ligadas com a psique desviariam criticas morais sobre práticas corporais ligadas somente à
beleza. "Sentir-se bem" com a própria imagem tornou-se um ingrediente essencial para o
indivíduo se harmonizar com o mundo que o cerca.

A apologia do corpo perfeito, esteticamente belo e proporcionalmente magro, é uma
das mais severas fontes de frustação, angústia e depressão de nossos tempos a tal
ponto de os transtornos alimentares e as distorções da imagem corporal [...]
Trabalhando em conjunto ao arsenal midiático que divulga cotidianamente imagens
de perfeição, a indústria da moda, com suas modelos magérrimas e altas, contribui
eficazmente para a implantação e legitimação do imperativo da magreza (que hoje
também se tornou sinônimo de beleza) [...] (TRINCA, p.71, 2008).

A psicóloga Maria José de Azevedo de Brito, que também é cirurgiã plástica pela
UNIFESP, apresentou em uma postagem feita pelo Blog Oficial da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica, informações sobre o “Transtorno Dismórfico Corporal”, que me fez querer
refletir mais ainda sobre as representações do corpo nas mídias modernas a partir das ciências
sociais. Ela apontou que esse transtorno é uma condição psicológica caracterizada pela
preocupação exagerada com a aparência ou pequenos defeitos, causando um comportamento
compulsivo pela estética do corpo. E que apesar de ser uma doença genética e neuroquímica,
ela ainda pode ser influenciada pelas relações externas, principalmente no que se diz respeito
ao bullying durante a infância e adolescência (CORDEIRO, 2015). No mesmo texto, a autora
ainda salienta que o crescimento das chamadas “selfies” e a pressão social para que as pessoas
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se encaixem nos padrões de beleza vigentes faria do Transtorno Dismórfico Corporal uma
doença especialmente moderna.
Por meio da intensificação do processo de influência das mídias nas sociedades
modernas, é crescente o número de mulheres que querem se submeter a cirurgias plásticas, ao
consumo exagerado de cosméticos, a compra de roupas, sapatos etc para, se adequarem a um
padrão de beleza que agora não aparece somente nas revistas, cinema, nos programas e
comerciais de tv, que são as mídias tradicionais, mas também no Instagram, que é um meio
de comunicação que ganha cada vez mais espaço para ditar a moda e beleza, a meu ver.
Tenho outros motivos que me fizeram interessar em abordar esse assunto. Um deles é
que mesmo havendo uma grande quantidade de estudos ligados à saúde, boa forma e padrões
de beleza, há uma quantidade muito pequena de pesquisas que trate especificamente de
padrões de beleza femininos associados a redes sociais, que funcionam como ferramentas de
propagação da imagem de si no processo de comunicação. Outro motivo é o fato de que
apesar de nós, mulheres, termos conquistado uma relativa inserção no mercado de trabalho e
outros meios sociais que possuem atividades que eram ocupadas predominantemente por
homens, essa “preocupação com o corpo” (re)cria de certa maneira formas de hierarquização
entre homens e mulheres. Além disso, as mulheres consideradas não belas encontram-se em
um “subgrupo” diante de uma categoria geral de ser mulher. (OLIVEIRA, 2013).
Não é difícil notar que com o passar do tempo as mulheres de algumas sociedades foram
designadas a seguir padrões e agir de uma forma considerada adequada ao modo feminino.
Em outras palavras, existe uma “produção” de sujeitos que são mulheres e homens, portanto,
precisam agir conforme performances das formas femininas e masculinas que lhes
correspondem. Pierre Bordieu em A Dominação masculina aponta que as divisões da ordem
social e principalmente das relações sociais de dominação e de exploração, estão estabelecidas
entre o gênero feminino e masculino em duas classes de habitus distintos. Esses hábitos se
referem à forma de movimentos corporais opostos e complementares com princípios de visão
e de divisão, que levam a classificar todas as coisas do mundo e todas as práticas segundo
distinções redutíveis à oposição entre a masculinidade e feminilidade. Na mesma obra, o autor
expõe que o suposto “complexo moda/beleza” está introjetado nas mulheres. E que as
ansiedades e o sentimento de indignidade que muitas mulheres passam a respeito de seu
corpo, são consequências inegáveis do meio social que “impõe” esses hábitos. Esse efeito,
para Bourdieu, vem da relação que coloca a mulher como um indivíduo que é percebido
existencialmente através de categorias dominantes, que são as categorias masculinas.
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O corpo feminino é responsabilizado e cobrado por sua imagem, o que reforça assim
estereótipos e construções de gênero, incorporando nas mulheres a responsabilidade por
serem bonitas. Em Nu&Vestido (2002) coletânea organizada por Miriam Goldenberg, é
interessante notar que maioria das mulheres entrevistadas em pesquisa de campo sobre
cirurgias plásticas feita no Rio de janeiro, justificam a escolha de suas cirurgias estéticas pela
busca de parecer mais atraentes para os homens. Algumas buscam parecerem mais jovens
para atrair mais parceiros ou melhorar o relacionamento com os atuais, outras seguem
sugestões dos maridos em relação a partes do corpo que elas poderiam “melhorar”.

A dominação masculina, que constitui as mulheres como objetos simbólicos, cujo
ser (esse) é um ser-percebido (percipi), tem por efeito colocá-las em permanente
estado de insegurança corporal, ou melhor, de dependência simbólica: elas existem
primeiro: pelo, e para, o olhar dos outros, ou seja, enquanto objetos receptivos,
atraentes, disponíveis (BORDIEU, p. 82, 2002).

Mirela Berger (BERGER, p.7, apud Malisse, 2000:91) aponta que as técnicas do corpo
apresentadas no meio social, que são voltadas para as mulheres em forma de marketing,
resultariam em vivências corporais, fazendo com que as mulheres passassem de uma estética
feminina a uma ética feminina. Essa ética responsabilizaria a mulher pelo próprio
envelhecimento, e estimularia a consumir produtos e técnicas para evitá-lo:

Nesse processo de responsabilização do indivíduo pelo seu corpo, a partir do
princípio de autoconstrução, a mídia e, especialmente, a publicidade têm um papel
fundamental. O corpo virou "o mais belo objeto de consumo" e a publicidade, que
antes só chamava a atenção para um produto exaltando suas vantagens, hoje em dia
serve, principalmente, para produzir o consumo como estilo de vida, procriando um
produto próprio: o consumidor, perpetuamente intranquilo e insatisfeito com a sua
aparência (GOLDENBERG, p.32 apud Lasch, 2002:83).

Considerando todas as minhas inquietações e essas informações, anteriormente
mencionadas, que fazem parte do meu cotidiano, resolvi basear minha pesquisa numa
interpretação antropológica que envolve a rede social Instagram, consumo, idade, gênero,
raça/cor e padrão de beleza. Questões que são importantes para refletirmos sobre relações de
poder e políticas do corpo na contemporaneidade.
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Por se tratar de uma pesquisa que se orienta ao estudo de um fenômeno com
especificidades temporais e locais, acredito que o método mais adequado de pesquisa seja o
qualitativo:
A pesquisa qualitativa trabalha essencialmente com dois tipos de dados [...] os dados
visuais resultam da aplicação de vários métodos observacionais que variam da
observação participante à etnografia e à análise de fotografias e filmes [...] (FLICK,
2004, p.27).

Antes de apresentar a pesquisa do meu objeto, neste trabalho, apresento algumas
reflexões antropológicas sobre o corpo feminino e suas representações no mundo moderno, e
também exponho a relação deste com o consumo e com a mídia (em especial o Instagram) a
fim de apontar como se dá a construção das exigências de um padrão de beleza sobre o corpo
da mulher por estes agentes.
O primeiro recorte de pesquisa se trata de uma análise de três perfis do Instagram que
possuem mais de 400 mil seguidores e são mediados por mulheres modelos e blogueiras que
publicam conteúdo sobre moda e beleza. Elas trabalham somente com a publicidade de
produtos por meio da internet e de desfiles de moda, são de três estados diferentes : Modelo e
Blogueira 1- Bahia, Modelo e Blogueira 2- Pernambuco, e Modelo e Blogueira 3- Santa
Catarina e possuem idades de 22, 29 e 30 anos respetivamente.
Minha intenção é indagar cerca de quais são as principais representações de beleza
veiculadas nesses perfis que selecionei. A fim de perceber qual o tipo de imagem que chama
mais atenção, as fotografias pessoais e os vídeos escolhidos para análise foram aqueles com
maior número de curtidas e comentários dos usuários da rede. Também analisei com uma
atenção especial os comentários desse público, onde as mulheres expressam comparações
estéticas a partir de si mesmas em relação ao conteúdo que está sendo exposto, e também
quais as representações estéticas mais valorizadas tanto por elas (que são as principais
receptoras) quanto para as próprias modelos.
Já o segundo recorte parte da análise de todas as imagens e vídeos do perfil "Encrespa
Geral", que por sua vez faz postagens de imagens que valorizam características estéticas de
mulheres negras como uma espécie de protesto com objetivo de fazer uma quebra do padrão
de beleza hegemônico nas mídias sociais.
Nesse sentido, é possível perceber que os usos do Instagram no que tange à
(re)produção de repertórios simbólicos em torno da beleza feminina, bem como os discursos e
imagens utilizados, cruzam marcadores sociais de diferença como gênero e raça/cor com
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intensidades e efeitos distintos. Cabe indagar sobre em que medida é possível perceber as
mudanças e/ou permanências no que tange a tais padrões de beleza a partir desses perfis. Em
que medida ideais hegemônicos de beleza presentes em outras mídias estão sendo contestados
ou reafirmados a partir do Instagram?
Os dois recortes que escolhi trazem imagens do corpo e práticas corporais ligadas ao
consumo e à moda, e representações a respeito de beleza, raça/cor, idade e gênero, que servem
para a produção de novas perguntas.
Deste modo, busquei indagar se certos perfis do Instagram estão para além de uma
simples página de lazer midiático, tratando-se de um lugar poderoso, no que se diz respeito à
produção de uma série de concepções que se relacionam com práticas cotidianas sobre o que
as mulheres devem fazer com o corpo.
Partindo do pressuposto que não podemos imaginar o corpo humano não sendo
corporalidade. Qualquer característica atribuída ao mesmo é resultado de uma dinâmica
cultural particular, que só faz sentido de contextos específicos. Assim, para discutir com mais
profundidade as questões que permeiam a minha pesquisa, utilizei um referencial teórico e
conhecimento adquirido para fazer reflexões, críticas e questionamentos que refletem sobre o
corpo e suas relações com alguns específicos que o cercam: moda, consumo, padrão de beleza
e mídias sociais.

15

2. CORPO FEMININO, MÍDIAS SOCIAIS E CONSUMO
Não há como negar que a internet mudou as formas das pessoas se relacionarem através
da linguagem corporal. Basta um simples clique na palavra “publicar” no computador, tablet,
smarthphone, notebook e outros meios de comunicação modernos, que a informação visual
pode chegar a alguém com acesso a internet em qualquer lugar do mundo. Para um processo
de comunicação instantânea, interativa e de acesso a um grande número de pessoas, as redes
sociais são ferramentas largamente usadas pelos internautas.
No que se diz respeito à exposição da imagem do corpo, o Instagram que é uma rede
social de compartilhamento de conteúdo audiovisual, vem se popularizando cada vez mais,
especialmente entre os jovens. Ele é instalado em forma de aplicativo nos celulares, e a partir
dai o usuário cria um perfil que o permite não só compartilhar fotos e vídeos com os demais
membros da rede, como também interagir com os mesmos através de comentários nos
conteúdos publicados.
De acordo com uma pesquisa feita pelo site www.iskadigital.com.br em 2015, o Brasil
é um dos países que mais tem usuários no instagram, com um numero de 16 milhões de
usuários, e mais de 60% desses são do gênero feminino. Esse número de usuários, que
também é apresentado pelo site, é maior do que o de leitores da Folha de São Paulo, por
exemplo, que é o jornal de maior circulação do país com 344 mil leitores.
O Instagram toma dimensões de popularização cada vez maiores. E é pensando nisso e
no baixo custo de divulgação, que empresas que destinam seus produtos ao publico feminino
aproveitam dessa rede social para vender mais, utilizando não só perfis próprios, mas também
como na maioria das vezes perfis de usuários que são modelos, blogueiras, celebridades ou
qualquer outro usuário com grande número de seguidores para expor suas mercadorias.
Dentro dessa rede, em especial nos perfis dessas mulheres, percebemos portanto dinâmicas de
consumo.

[...] a indústria da beleza, da moda e o desenvolvimento técnico cientifico, aliados à
promoção da saúde, da juventude e do embelezamento vêm formando, desde a
metade do século XX, um grande mercado consumidor de cosméticos, vestuários,
produtos para emagrecimento, cirurgias estéticas e academias de ginásticas. Esses
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são alguns indicadores, entre tantos outros, que nos fazem levantar questões sobre o
significado que o corpo assumiu em nossa sociedade [...] (TRINCA, 2008, p.8).

Os perfis do Instagram escolhidos como veículo de publicidade de produtos como
roupas, acessórios, serviços de estética, cosméticos, sapatos e até alimentos destinados ao
público feminino são aqueles onde a usuária (dona do perfil) corresponde ao biotipo magro,
com traços do rosto finos, de pele branca ou levemente bronzeada e com a aparência jovem.
Outro quesito fundamental é o numero bastante significante de seguidores, que no caso são os
principais receptores das postagens.

[...] O sustento desses blogueiros provém dos ganhos recebidos por cliques em
propaganda veiculadas nas páginas, como também da venda de posts. Nesta última
modalidade, o problogger comenta um produto ou serviço para o qual foi pago,
podendo ou não informar que trata-se de informação patrocinada. (PRIMO, 2008,
p.126).

Mostrar como as academias, clínicas de estética e empresas ligadas a moda e
cosméticos têm usado perfis de modelos e blogueiras para divulgar suas mercadorias também
foi importante neste trabalho, pois isso mostra a possível relação da cultura do consumo que
envolve a representação do que é valorizado como “ser mulher bela" no espaço social.

2.1. EXIGÊNCIAS DA MÍDIA E DO CONSUMO

A informação e comunicação ao longo da história sofreram várias mudanças no
sentido de disseminação das mesmas. No chamado “mundo moderno”, os indivíduos
interagem por meio de recursos diversificados, que se tornaram algo fundamental para
influenciar e moldar sua forma de pensar e agir. Então, a mídia com sua diversidade e
praticidade em disseminar informação é o recurso que pode ser considerado parte de um
poder disciplinar sobre os corpos:

O crescimento de uma economia capitalista fez apelo à modalidade específica do
poder disciplinar, cujas fórmulas gerais, cujos processos de submissão das forças e
dos corpos, cuja “anatomia política”, em uma palavra, podem ser postos em
funcionamento através de regimes políticos, de aparelhos ou de instituições muito
diversas. (FOUCAULT, p.244, 1987)
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De acordo com Michel Foucault, disciplinar o corpo é produzir indivíduos dóceis e submissos
a determinados sistemas. O poder disciplinar sobre os corpos permitiria o funcionamento de
instituições e grupos sociais. Determinar quais são os padrões de beleza, dar credibilidade a
quem está dentro desse padrão e rejeitar e excluir quem não se adequa ao mesmo é a meu ver
uma forma de disciplinamento. E esse valor é consequentemente reproduzido por todo meio
social, dando a ideia de coerção sobre o corpo do indivíduo “inadequado”. “Trata-se de uma
suspensão legalizada e aceita, vista como necessária e prudente, pois aqueles que não
respeitam o contrato social devem sofrer as penas que o contrato estipula pra quem não
cumpre” (MENDES, 2006, p. 171).
Todos os dias somos expostos por inúmeras imagens produzidas pela mídia, seja de um
comercial de poucos segundos a um filme de várias horas de duração. E a aparência é
extremamente valorizada quando se trata da exposição do corpo para vender algum tipo de
produto. Os veículos midiáticos encontraram no corpo a posição perfeita para divulgar
suplementos emagrecedores, roupas, produtos de beleza, acessórios e muitos outros. A mídia
se tornou massificadora da paixão pela moda e tornou boa aparência como algo essencial na
sociedade (GARRINI, 2007). A qualidade dos produtos vendidos parece estar sempre bem
menos exaltada que o próprio corpo de quem esta os apresentando. A promessa do valor de
uso do produto pode ser o que motiva a compra. Isso faz com que os padrões estejam para
além da determinação do que consumir, lançando os indivíduos a uma busca exaustiva de
imagem ideal que parece sempre estar distante da realidade.
O corpo contemporâneo é algo adorado e exaustivamente esculpido como uma imagem
que deve permanecer sempre lisa e polida; mas, é também rejeitado em sua forma orgânica,
precisando estar sempre em manutenção sendo expurgado ou purificado da própria
corporeidade (SIBILIA, 2015).
Em O corpo-imagem na cultura do consumo, Tatiane Trinca (2008) mostra que sob a
lógica capitalista as empresas usam as mídias e adotam a boa aparência como algo
fundamental para vender mais. As modelos que divulgam a mercadoria expõem sua beleza
corporal e os benefícios que ela traz, criando a ideia de que não é qualquer corpo que merece
estar exposto. A imagem perfeita do corpo serve como objeto de troca e também como
elemento de aceitação social. E quanto mais distante o corpo estiver da perfeição, mais
produtos poderão ser vendidos como novas estratégias de se alcançar a imagem perfeita. A
autora ainda afirma mais adiante:
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A sociedade de consumo, traduzida pelo império das logomarcas, pela produção do
supérfluo e do descartável, pela era da imagem e do simulacro, pela estetização do
cotidiano e pela valorização da aparência avança enquanto terreno estratégico para a
exploração do corpo como objeto rentável (TRINCA, 2008 p. 110).

Posso concluir também que nesse tipo de economia as mercadorias não são apenas
objetos de consumo propriamente ditos, mas também são mediadores de outras relações:

Coisas como moda, objetos, publicidade, bens televisão, produtos, serviços,
shopping são marcas indeléveis no espírito do tempo e formam um sistema de
consumo, dando ampla visibilidade à vida social cotidiana. (DOUGLAS, 2009,
p.16).

De acordo com Mary Douglas (2009) o consumo é um sistema de significações onde as
necessidades supridoras são simbólicas. Os bens seriam necessários para estabelecer
categorias culturais, fazendo do consumo um construtor de um universo inteligível. Consumir
é um exercício de classificação do mundo que nos cerca a partir de si mesmo. A mídia então
interpreta as ações dos consumidores e oferece diversos produtos que podem se ligar às
nossas experiências de vida. Nas palavras da autora:
Penso que o específico da cultura moderna, algo como certa singularidade histórica,
reside em construir um sistema de integração simbólica de diferenças, pela via da
distribuição do significado a partir da esfera da produção, realizando o destino de
produtos e serviços na direção de mercados e consumidores. (DOUGLAS, 2009,
p.17).

A moda é um dos principais agentes divulgadas na mídia, ela que exprime diversidade
cultural e coloca o “corpo ideal” como elemento central. Pois mesmo que ela tenha dado
abertura pra estilos de vestuário excêntricos e alternativos, ela também determinou qual o tipo
de pessoa que pode vestir a roupa: um sujeito magro e bonito. Sendo assim podemos perceber
o mercado da moda e da beleza como dois “amigos” inseparáveis, fazendo dos cuidados com
o corpo ações que estão inteiramente ligadas ao modo de produção capitalista.

2.2. O CORPO DA MULHER NA HISTÓRIA E NAS MÍDIAS SOCIAIS
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As formas físicas da mulher são historicamente consolidadas como símbolos de beleza
e sedução em muitas sociedades. A beleza do corpo feminino passou por várias
transformações ao longo da história ”ocidental”, até chegar a um ideal de mulher magra e
atlética. Nas sociedades contemporâneas não é difícil perceber que as mulheres em especial,
buscam se adequar nos padrões de beleza, a partir das quais a juventude e a perfeição das
formas do corpo são o objetivo final. Mas acredito que para certos grupos não é só isso que é
valorizado e nem o suficiente pra uma mulher ser considerada bela na cultura contemporânea.
Para muitos, a forma de se vestir, de comer, de se comportar e todas as outras formas de se
dispor do corpo também são importantes como forma de criar uma identidade e de
reconhecimento positivo no mundo. Ele ainda pode ser considerado como mercadoria, porque
a busca da perfeição gera emulação e felicidade assim como a busca pela conquista de um
bem material ou uma mercadoria. A sensação de ser de acordo com os padrões físicos
admirados se parece muito com os esforços para adquirir um produto que satisfaça as
necessidades emocionais (FLOR, 2010).
Existe um padrão de beleza que é representada por mulheres cada vez mais magras e
com adornos ligados a moda em revistas, blogs, programas de televisão, propagandas, redes
sociais etc. O corpo bem cuidado, bem vestido e sem imperfeições alude a uma vida
satisfatória, mesmo que às vezes o mesmo não represente saúde. Miriam Goldemberg em
Nu&Vestido (2007) mostra que a moda corporal faz com que os corpos adquiram capacidade
de copiar uns aos outros, praticando formas para modelagem de músculos, hábitos
alimentares, formas de se vestir etc, reproduzindo rituais de manutenção corporal para criar
uma identidade do corpo. Esse tipo de identidade me fez perceber, na maioria das fotos do
Instagram de algumas blogueiras, o que a autora chama de “mimese corporal completa”. Ou
seja, uma semelhança muito grande no tipo de vestimenta, maquiagem, na postura, nos
cenários de fotos e poses etc.
Há sempre uma busca por individualidade, por novas formas de legitimar o “eu”. Em
suma, o corpo torna-se objeto de diferenciação e ao mesmo tempo de pertencimento de um
grupo cuja característica dos membros é bastante comum. Padronizar e diferenciar são dois
conceitos com significados antagônicos, mas que parecem caminhar de mãos dadas quando se
trata de subjetivação na contemporaneidade.
Goldemberg também sugere uma “personalidade corporal modal”, onde esse termo
explica que as correlações na aparência dos indivíduos, são como uma norma para se
pertencer a um corpo social que valoriza uma estética e uma ética especifica. Sendo assim, a
forma semelhante de ser que os grupos específicos produzem e reproduzem tem em comum o
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fato de que podem se voltar sempre para uma experiência corporal, ou seja, o corpo aqui é o
centro das relações sociais.

2.3. INTERPRETANDO O CORPO DAS MULHERES NO INSTAGRAM

Para Miriam Goldenberg, os corpos ganham limites e regras a partir do momento em
que se revelam ao público. De acordo com essa afirmação, podemos prever que ao se postar
uma foto no Instagram, o corpo tem que estar exposto de forma adequada. Um dos atributos
dessa rede social é a reconstrução da imagem, pois antes da foto ser publicada o usuário tem
ao seu dispor vários mecanismos para modificar a cor, brilho, contraste, nitidez,
sombreamento, temperatura e outros aspectos da imagem a fim de aperfeiçoa-la. Podemos
perceber certa naturalização do regime de visibilidade contemporânea em relação às imagens.
Para a autora, o corpo é resultado de coerções sociais, onde o que não for considerado
admirável sofre desprestígio. Há um disciplinamento social que forma símbolos de hierarquia
sociais, onde somente os indivíduos que correspondem à imagem ideal são valorizados. Isso
implica pensar nas correlações entre corpo, gênero e política. Falar desses temas é narrar
sobre relações de poder que incidem sobre os corpos e sujeitos. Nas sociedades
contemporâneas não é difícil perceber que as mulheres em especial, buscam se adequar nos
padrões de beleza que parecem ser inatingíveis, onde a juventude e a perfeição das formas do
corpo são o objetivo.
Paula Sibilia (2015) conclui que a mídia se tornou de extrema importância no contexto
histórico atual, especialmente quando se trata dos meios de comunicação audiovisuais. Essa
influência contribui de forma ativa e complexa nas construções corporais e subjetivas.
“Tornou-se habitual, definir contemporaneidade como uma era na qual se vivencia um
fenômeno original: o culto ao corpo” (SIBILIA, 2015, p.193). Esse culto faz com que expor o
corpo natural sem nenhum adorno ligado às mistificações, muitas vezes, da beleza e juventude
seja motivo de constrangimento.
Essa rede social contém muitos perfis de mulheres consideradas bonitas que se
intitulam como “blogueiras”, que têm como característica comum a postagem de fotos que
apresentam um cotidiano que parece sempre ser agradável, de sucesso, de alegria,
singularidade e principalmente livre de qualquer tipo de preconceito. Ao que me parece,
nesses perfis não há medição de esforços para uma atenção especial. O conteúdo poderia
expor sinais de individualidade por meio da aparência.
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Diferente das mídias tradicionais como revistas, novelas, filmes e outros, a rede social
de compartilhamento de fotos permite que as mulheres passem de meras receptoras para
produtoras de conteúdo. Deste modo as usuárias do instagram com maior número de
seguidores, comentários de admiração e curtidas nas fotos, claramente são aquelas que
correspondem ao padrão de beleza contemporânea tanto em costumes quanto na aparência.
Isso poderia arquitetar uma interpretação de busca pela imagem perfeita, promete trazer a
aceitação e a ascensão social. A vida aqui (Instagram) poderia estar alienada e ditada pelos
valores do mercado, onde “ser feliz” esta relacionada a posse de bens de consumo, fazendo
com que a identidade pessoal seja “substituída” pela identidade fornecida pela cultura do
consumo.
Mary Douglas e Baron Ishrwood em O mundo dos bens (2009) argumentam que o
consumo possui importância tanto ideológica quanto prática no mundo em que vivemos. O
consumo é algo ativo e constante em nosso cotidiano e nele desempenha um papel central
como estruturados de valores que constroem identidades, regulam relações sociais, definem
mapas culturais.
Facilmente podemos perceber o fato de que a mídia, junto com a moda em geral
aumenta a cada dia a quantidade de publicações destinadas ao corpo, e que existe um padrão
de beleza que está intrinsicamente ligado à cultura de consumo capitalista, onde o foco é
sempre conseguir um número maior de consumidores que consequentemente seguem um
modelo específico de aparência física e status. Resultante das demandas do consumo surgem
gradualmente ambientes de estética, cosméticos e moda destinado ao público feminino, que
são contextualizados pelos veículos de comunicação expressando a ideia de um “corpo
feminino perfeito” bem como necessidade de alcançar essa perfeição consumindo
determinados produtos. De acordo com Martinez:

Esta conjuntura cria um campo aberto para um processo de feminização do consumo
que foi determinante na emergência de categorias profissionais a serviço da (re)
produção de imagens, como foi o caso da indústria de astros e estrelas em
Hollywood e da indústria de modelos. Por vias e demandas diferentes, porém
relacionadas, elas refletem uma configuração social fundada no consumo de bens e
imagens manifestada na produção racional de uma beleza mercantil, manufaturada,
fruto de um trabalho de metamorfose e funcionalizada a serviço da promoção de
marcas, fantasias e desejos (MARTINEZ, 2003, p.2).
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A imagem do corpo feminino dentro desse espaço contemporâneo se tornou algo
comum, e não estou falando somente da exposição do mesmo pelas “celebridades e
subcelebridades” que aparecem com roupas, acessórios dentro da TV, sites, blogs, vídeo
clipes e redes sociais, mas também por mulheres comuns.
A rede social Instagram é um dos veículos midiáticos que funciona como interlocutor
desse processo de exposição do corpo aos demais membros da sociedade, fazendo com que o
perfil de fotos aqui dentro da rede seja interpretado e categorizado pela forma como é
exposto, fazendo da aparência física um transmissor de um estado físico, emocional e social
que molda uma identidade inspirada nas influências externas de um padrão estético corporal.
Com milhões de seguidores no Instragam (em sua maioria mulheres), certos perfis de
modelos, que também se intitulam blogueiras, que possuem disseminam esse padrão de beleza
física e status sociais ligados a práticas de modelagem do corpo e consumo de produtos.
Existe uma vontade de “imitar” o corpo colocado em questão, e ter posse dele como um bem
de consumo:

(A imagem mostra comentários de seguidores referente a fotografia do corpo da modelo e blogueira 1. Fonte: Instagram)
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Há mais de 400 comentários nessa foto da modelo baiana acima, acima, e quase todos
eles se referem a admirações, elogios, e perguntas frequentes de onde conseguir comprar as
roupas que ela está usando e principalmente ao desejo de se igualar às suas características
corporais. Sempre enaltecendo que a imagem serve como inspiração para se alcançar um
corpo magro, as mulheres fazem também diversas comparações de suas próprias formas
físicas com os da modelo. “Quero essa barriga”, “Você é minha inspiração para os dias de
treino”, “Um dia meu corpo será assim...”, “Queria um corpo desse pra mim”, “Corpo
perfeito...” são os comentários que se repetem o tempo todo. O mesmo corpo que é admirado
serve também de influência para expurgar o que não é ideal.

Por um lado, o corpo passou a ser "cultuado", desempenhando um papel cada vez
mais proeminente numa civilização que tradicionalmente o relegara para um
segundo plano, e inspirando todos os cuidados que implica a devoção às "boas
formas" e ao bem-estar a elas associado. Por outro lado, o organismo humano
também se vê extremamente constrangido por um conjunto de crenças e valores que
parecem desprezar sua condição carnal, tais como as teimosas mitificações da
beleza, da saúde, da magreza e da juventude. (SIBILIA, p.11, 2015).

Por mais que cada uma das modelos que analisei tenham estilos e personalidades
aparentemente diferentes, o público feminino em todos os perfis é maioria e possui os
mesmos tipos de interpretações a cerca das imagens postadas, fazendo a idealização da forma
estética das modelos como sinônimo de perfeição plástica, fator que aparece principalmente
quando o corpo aparece semi-nu.
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(A imagem mostra Modelo e Blogueira 2 posando de biquíni e os comentários das usuárias. Fonte: Instagram.)

(Nesta imagem a modelo e blogueira 3 mostra a modelo posa para uma foto na sacada de um Hotel em Miami. Fonte: Instagram.)
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As modelos são uma espécie de espelho dessas mulheres “expectadoras”, seus corpos
precisam passar por dietas específicas, exercícios, vestimenta, maquiagem, tratamentos de
beleza e também por comportamentos específicos para se parecerem ao máximo com a
imagem refletida, pois é ela que é “venerada” pelas outras pessoas. É como se o corpo
ganhasse condição de produto, um objeto ordenado pela moda carregado de um significado
cultural que é essencial num sistema de status.
Para Pierre Bourdieu o significado de “capital” tem sentido econômico e também
sentido de conjunto de bens culturais-simbólicos. As posições dos grupos dominantes não só
dependem de um montante capital, mas também de ações que permitem ocupar e manter
posições específicas de hierarquia social.

Durkheim afirma que o sistema de classificação configura uma idéia logica que
recobre a ordem social (e recobre no sentido literal de “revestir”) impondo-se sobre
o agente e regulando não apenas a apropriação dos símbolos, mas também
fornecendo as regras e os materiais significantes que os grupos dão sentido as suas
práticas. (BOURDIEU, 2007, p.15)

O capital corporal seria um dos atributos de distinção e ascensão social. Esse capital
mostra como a estratificação entre as classes corresponde a uma estratificação em termos de
distinção de capital corporal, nas sociedades capitalistas modernas.
Todas as modelos que analisei exibem produtos que supostamente consomem e técnicas
corporais que praticam em seu cotidiano, elas relacionam a maioria de suas postagens como
“dicas” a serem seguidas para quem quiser saber os passos a serem seguidos para alcançar a
tão desejada estética “perfeita”. E a presença de mulheres, que seguem esse “passo a passo”,
comentam e curtem as fotos desses perfis, é bem maior que a presença de homens - cujo
número chega a ser insignificante em relação as mulheres - praticando as mesmas ações.

[...] é essencial perceber que a dinâmica de funcionamento da indústria de modelos
cumpre o papel de uma tecnologia de gênero cujo objeto é essencialmente o corpo e
o comportamento femininos, consolidando a forte e amplamente aceita associação
entre consumo e feminino que permanece até os dias atuais. (BERGER,2003, p.3).

Mesmo que as seguidoras cumpram “regras” e adotem as supostas dicas expostas nos
perfis, é necessário viabilizar que existe aqui uma série de aparatos ligados às imagens das
modelos que afastam a mulher comum desse corpo perfeito ali exposto. Existe uma limitação
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de acesso corporal que vai para além do imaginário da inspiração e disciplina que os perfis
causam nas usuárias, pelo fato de que as próprias modelos já estão categorizadas de acordo
com o sexo, idade, raça e tipo físico específico para projetar o estereótipo que as empresas
necessitam. As modelos são vendedoras não só do produto, mas também de todo o glamour
no corpo proporciona, supostamente, à consumidora.
De acordo com Giselle Beiguelman (2012), os sites comerciais organizam dentro das
redes sociais, certas identidades em torno de suas marcas e garantem a distribuição dos
anúncios de forma segmentada atrelando a sociabilidade ao consumo.
Nas palavras de Mirela Berger:

Não importa se ganho de status, de dinheiro, de empregos ou de sucesso afetivo, o
que importa é que através do corpo mais malhado a pessoa pode afirmar-se como
superior à outra, mais competente, mais capaz, mais plenamente realizada. O corpo
bonito pode fornecer mais sucesso econômico, mesmo para aquelas que não são
modelos, a aparência define o sucesso ou fracasso pessoal. Ele vende uma imagem
de positividade e de sucesso que pode se converter em ganhos efetivos. (BERGER,
p.22,2006).
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(A modelo e blogueira 1, expõe suplemento alimentício e posa com uma refeição em um restaurante de comidas fitness em Nova Iorque.
Fonte: Instagram)

(Modelo e Blogueira 2, posa com produtos cosméticos de marcas específicas e de alto custo. Fonte: Instagram.)
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(Modelo e Blogueira 3, posa com cosmético pra cabelo e um aparelho eletrônico. Fonte: Instagram)

Há empresas de cosméticos, de produtos alimentícios, academias e até agências de
viagens que utilizam desses perfis para divulgar seus produtos. Existe aqui uma espécie de
troca de serviços, onde essas modelos podem receber cachês e/ou tratamentos estéticos,
serviços e outros produtos como pagamento pela divulgação.

Há diversos casos em que modelos fazem sessões de fotos, capas de revistas ou
desfiles ganhando em troca roupas, acessórios, serviços ou nada mais que a ilusão de
renome. Isso mostra que a dinâmica e os valores que dão sentido a trajetória do
modelo de moda, obedecem aos cânones do campo da moda, cujo funcionamento,
segundo Bourdieu (1976), se dá através de uma reciprocidade cujo sentido comercial
é sempre oculto em um sistema de crenças alimentado por um conluio de interesses
que envolvem a apropriação e a celebração de determinados bens simbólicos por
aqueles que se crêem detentores de um capital de autoridade legítimo estilistas,
fotógrafos, jornalistas, editores de moda. E é através desta complexa dinâmica que
bens, lugares, serviços, comportamentos, gestos e pessoas se integram e são
integrados na crença de um suposto sistema de status referente de uma “altacultura”, balizada pela ilusão de pouca acessibilidade e de códigos e categorias que
estabelecem hierarquias de “objetos e pessoas” (BERGER, 2006, p.5).
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(Modelo e blogueira 3 expõe o corpo junto a um produto alimentício que ela consome e a academia que supostamente frequenta. Fonte:
Instagram)

Depois das tais “dicas” serem disseminadas fica subentendido que só não consegue o
tão desejado corpo quem não quer, colocando a responsabilidade do “fora de padrão” na
mulher que não tem disciplina e não consome produtos específicos:
Eis a ardilosa "moral da boa forma” que sustenta e atiça nosso "culto ao corpo", e
que nem sempre é identificada como uma injunção moralizadora, parecendo apenas
uma opção entre outras que só dependeria da "livre escolha" de cada um e que se
limitaria ao plano estético. (SIBILIA,2015, p.12).

Vale ressaltar que o público que recebe essas informações a cerca do corpo e do
consumo, não é totalmente passivo ao bombardeamento de marketing, existe uma dinâmica
entre público e empresa. E ao curtir e comentar nos posts, o usuário defende sua opinião e dá
valor ao conteúdo que está sendo compartilhado.
Participantes de comunidades e coletivos, os “produsadores” possuem um perfil
híbrido, sendo simultaneamente consumidores e produtores de informação. O que os
diferencia de produtores, no sentido tradicional do termo, é o fato de suas ações não
serem orientadas a um produto final específico, como ocorre no modelo industrial,
mas à construção colaborativa do conteúdo existente, visando continuamente a suas
melhorias. (BEIGUELMAN, 2012, p.23).

Na imagem abaixo, as expressões do público se pauta diretamente na crítica da
publicidade supostamente enganosa, o que poderia muito bem acontecer com qualquer outro
tipo de produto, mas por uma óptica particular minha a suposta rejeição veio pelo fato de que
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esse cosmético é “popular” ou seja é também acessível à maior parte da população, o que
reforçaria a ideia de que uma mulher com esse padrão de vida e beleza não utilizaria nos
cabelos algo que não fosse exclusivamente utilizado por uma elite. Alguns dos comentários
reforçam minha opinião: “Pelo amor que usa Head & Shoulders. Gente, publi pura.”,
“Duvido que ela use o cabelo dela é mt bom pra isso”.

(A imagem mostra comentários dos usuários a cerca da fotográfica da modelo e blogueira 2, que posa para com um produto pra cabelos de
marca popular. Fonte: Instagram)
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3. O “ENCRESPA GERAL” E A MULHER NEGRA NO INSTAGRAM
Pensando nesse viés de que as pessoas comuns também possuem abertura para reagir
contra a uma publicidade massificadora, que analisei também o perfil de Instragram chamado
“Encrespa Geral”. Nele também é divulgado conteúdo voltado para beleza, porém com outro
tipo de abordagem, tentando romper com a forma hegemônica de divulgação de produtos
feitos somente por mulheres dentro do padrão de beleza branco e elitizado.

As pessoas comuns se sentem cada vez mais indefesas diante de um mundo que se
agiganta e que desfaz os cenários tradicionais, apagando as referências e volatizando
as identidades pessoais e coletivas. É nesse contexto que a conexão em rede parece
suprir simbolicamente o que lhes é tirado, permitindo a construção da identidade, o
reforço da individualidade, a ilusão de proximidade e o convívio com o outro numa
construção de novas formas de existência comunitária (COSTA, p.98, 2012).

Esse perfil foi criado com base em um movimento (Encrespa Geral), que nasceu de um
grupo no Facebook chamado “Amigas Cacheadas”, onde mulheres trocavam dicas de beleza
para os cabelos crespos e cacheados. Eliane Serafim, criadora desse grupo, percebeu que com
o amadurecimento do mesmo havia a necessidade de transformá-lo em encontros em São
Paulo e no Rio de Janeiro para tratar dos mesmos assuntos antes discutidos somente pela
internet. Mais tarde os encontros ganharam força e acabaram incorporando um novo
movimento :
Em novembro de 2013, surgiu a ideia dela e de sua rede de amigas de expandir esse
trabalho, convidando outras pessoas (líderes de outros grupos de cuidados capilares
no Facebook, blogueiras, ativistas sociais, jornalistas, simpatizantes) que
coordenassem os encontros em outras cidades do Brasil, com a proposta de seguir a
mesma programação de atividades. Foram convidadas as blogueiras Jacqueline
Moitinho e Beatriz Andrade para a coordenação dos encontros em Salvador e
Brasília, enquanto Eliane Serafim organizaria o de São Paulo. Outras pessoas se
juntaram ao trabalho após o início da divulgação dos encontros, totalizando 15
cidades. Nasceu o “Encrespa Geral” em sua primeira edição (LOPES, p.26, 2016).

O movimento, que hoje é considerado um Instituto de Ações Afirmativas tem o
objetivo de incentivar o fortalecimento da autoestima, da estética e da cultura afro-brasileira,
promovendo encontros com oficinas de turbantes, consultoria de maquiagem e produtos para
cabelo, histórias de heróis negros para as crianças, debates em torno de questões estéticas
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raciais etc. As imagens postadas no perfil do EG se referem a dicas de beleza, venda de
produtos e divulgações de eventos, todos voltados para um contexto de beleza, história e
cultura afro-brasileira:

( Modelo posando com um acessório afro. Fonte: Instagram)

Apesar da proposta de quebra de um padrão hegemonicamente branco disseminado
pelas mídias e pelas empresas, as abordagens do perfil se assemelham com as das blogueiras e
modelos mencionadas anteriormente. Aqui também existe a divulgação de produtos de
consumo com marcas específicas e todos eles são voltados ao público feminino:
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(Modelo expondo acessórios de bijuteria de marca específica. Fonte: Instagram)

(Modelo expondo produto cosmético. Fonte: Instagram)
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(Modelo posa pra foto com bijuterias inspiradas na moda afro. Fonte: Instagram)

Segundo Trinca (2008), á medida que a produção da imagem pessoal foi colocada pela
“cultura do consumo” como um valor importante, tornou-se primordial a procura por recursos
para o cuidado com o corpo. “Pela via da diversidade estética a moda começou a gerenciar
condutas diante do consumo de novidades ligadas às aparências”.
Os pontos em comum nos materiais de análise que escolhi me fizeram pensar que
representar o corpo de formas específicas traz uma certa alegria pessoal que esta intimamente
ligado ao consumo de produtos, valores e estilos de vida trazendo uma ideia de identidade do:
“você é o que você consome”, em outras palavras, acredito também que representar a estética
e consumir está para além de uma simples ação de satisfação de desejo material. E por mais
que a mídia, empresas da moda e de outros produtos voltados para a beleza criem um ideal do
que deve se consumir, os produtos só possuem significado quando estão atrelados aos valores
particulares ou coletivos dos indivíduos. Campbell (2000) sugere que o consumismo moderno
incorpora uma teoria especifica sobre a identidade pessoal:

Sugeri anteriormente que o consumo, e mais especificamente talvez o fazer compras,
poderia ser visto como um processo pelo qual os indivíduos resolvem o problema da
“identidade pessoal”. Eles descobrem quem estão monitorando suas reações á vários
produtos e serviços, estabelecendo assim seus gostos e desejos específicos. Mas
como os pós modernos gostam de salientar, na sociedade contemporânea os
indivíduos mudam de gostos e preferências à medida que, sejam por seguirem a
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moda seja por buscarem um status mais elevado, passam por um processo de se
recriarem. (CAMPBELL, p.56, 2000.)

3.1. POLÍTICAS

DE

AÇÕES

AFIRMATIVAS

E

A INVISIBILIDADE

DA

ESTÉTICA NEGRA

Muitas mulheres negras, inclusive eu, não têm muitas recordações agradáveis no que
diz respeito a representação estética do nosso corpo. Além da cobrança do ser “bonita”, desde
jovens fomos bombardeadas por bonecas, atrizes, modelos, cantoras que nos fizeram
permanecer mais distantes ainda das representações de beleza feminina, que além de serem
representações sexistas também são racistas. Bell Hooks aponta:

Como grupo, as mulheres negras estão em uma posição incomum nesta sociedade,
pois não só estamos coletivamente na parte inferior da escada do trabalho, mas nossa
condição social geral é inferior à de qualquer outro grupo. Ocupando essa posição,
suportamos o fardo da opressão machista, racista e classista (HOOKS, p.207, 2015).

A partir disso, compreendo que a divulgação e o consumo de produtos para pessoas
negras no Instagram Encrespa Geral representa mais do que uma dinâmica puramente
comercial e um interesse comum (beleza negra). A sociabilidade que envolve os seguidores e
modelos da página significa uma etapa de formação de uma identidade coletiva também:

As emergentes afromídias ou mídias afros são exemplos de mídia social
contemporânea de identidade como resultado da fusão de várias tecnologias e tendo
principalmente a internet para difundir suas mensagens (como sites, blogs,
seguidores twitters, etc.). Elas constituem canais de expressão e visibilidade de e
para um público segmentado (o público afro) que tem confrontado com a mídia
convencional e dominante, em termos de quebra de padrões de imagem, linguagem e
atitudes. Nesse sentido, as novas tecnologias podem ser importantes ferramentas
para propósitos sociais como esse. (ALAKIJA, p.140, 2012).

Na imagem abaixo, aparece uma das organizadoras do evento Encrespa Geral que faz
postagens de vídeos de dicas de beleza para mulheres negras, e ao seu lado uma maquiadora
especialista em pele negra. A legenda da foto com as hash tags: “#negras #negrasdobrasil
#afrolatinas” mostram uma auto-afirmação de identidade no âmbito virtual :
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(Organizadora do evento Encrespa Geral de Brasília junto a uma “youtuber e blogueira” de um canal sobre moda afro/afro-brasileira. Fonte:
Instagram)

Por ser voltado exclusivamente à pessoas de pele escura, o perfil busca valorizar as
características estéticas e as especificidades sociais das mesmas disseminando uma
“identidade – negra” que está intrinsecamente ligada ao Instituto de desenvolvimento social e
cultural que age também fora das redes sociais. Uma das organizadoras do movimento
Encrespa Geral apresenta sua visão partir dos eventos, que por sua vez também são
divulgados no Instagram:

Compreendo o Encrespa Geral, não somente em Goiânia, como uma dessas
comunidades. Formamos um grupo onde podemos trocar experiências sobre ser
negras, mas também vivenciar uma nova experiência coletiva de ser negras juntas.
Tem possibilitado a mim e a muitos amigos próximos, amigas e amigos que fiz
nesses encontros, a descoberta de novas formas de viver e conviver em comunidade,
com a própria identidade e corpo. Um empoderamento pessoal e comunitário.
(LOPES, p.43, 2016).

Pude observar que as imagens postadas no Instagram do Encrespa Geral possuem uma
iniciativa de consolidar um espaço de reconhecimento histórico e estético oposto ao grupo
dominante. Representações sociais como essa dentro do Instagram, que é uma ferramenta de
mídia social abrangente e influenciadora, contribuem também para um exercício de
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protagonismo da estética da mulher negra, que tanto lhes é negado na maioria dos veículos
midiáticos.

No Brasil, o mecanismo mundial da informação vertical muito incidiu na formação
de padrões culturais, da estética e da linguagem bem distantes da realidade de
valores e ideias da população de ascendência africana. Já que o país brasileiro
também foi assolado por uma enxurrada de informações vindas do ocidente, de
natureza a servir aos interesses de países cujo maior valor tem sido o capital,
calcando a execrável doutrina social do racismo (ALAKIJA, 2012, p.122).

Peter Fry, em sua pesquisa sobre a raça, publicidade e produção de beleza no Brasil,
aponta uma perspectiva sobre a revista Raça Brasil. O autor apresenta que para superar a
discriminação racial e baixa auto-estima ligada a desvalorização de características estéticas
negras, seria necessário modificar essas representações quebrando os ideais de

herança

histórica racista onde a negritude representa defeito físico e moral. A inferiorização do corpo
e da política do negro na sociedade brasileira podem ser discutidas a partir do estereótipo
categorizado. O corpo do negro e da negra é condenado desde o colonialismo, como se a
diferença fosse a inferioridade inata. (SANT’ANA, 2013).
Sant’ana também aponta que para trazer outro significado da imagem do indivíduo
negro e empoderá-lo, é preciso atuar com a estética e a história. Isto é, reconhecer, conhecer,
aceitar, valorizar e se relacionar com o corpo, com a cultura, com a história, com o
pensamento negro, africano e afro brasileiro, a desconstruir mitos e positivar a imagem do
negro e da negra:
Pode-se falar de uma estética do racismo, que camufla uma ética opressiva e
esconde que conceitos como cabelo bom/ruim, sujeito feio/bonito, ligados ao
pertencimento étnico-racial, não são naturais, repercutem a dominação histórica de
brancos sobre negros e causam prejuízo social a distintos indivíduos. Ao minar a
autoestima do sujeito negro e naturalizar estereótipos, preconceitos e discriminação
na sociedade, a estética ética do racismo segrega, legitima a ordem social vigente e
destitui os indivíduos do exercício pleno de seus direitos sociais (SANT’ANA,
2013, p.62).

No que se refere à temática racial, a criminalização do racismo e o direito de posse da
terra às comunidades quilombolas na constituição de 1988, abriu portas para interpretações de
reivindicações do Movimento Negro e outras formas de reconhecimento. Ações com temas
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voltados aos grupos discriminados são etapas fundamentais para o reconhecimento apropriado
de seu valor histórico e cultural (LIMA, 2010). No que se trata do âmbito acadêmico nacional,
existe a intenção em considerar as ações afirmativas como políticas relacionadas com
concepções de justiça social multiculturalistas ou comunitaristas. Nessa ótica, tais políticas
rompem com paradigmas clássicos do liberalismo cego às diferenças ao conceder direitos
específicos a grupos, no caso, aos negros. (CAMPOS e FERES, 2014).

A cultura, longe de ser um obstáculo para o movimento social, seria na verdade o
locus de resistência e de expansão do movimento, onde a sua eficácia política se
mostraria com evidência. Segundo essa perspectiva antropológica, a dimensão
simbólica da luta antirracista seria capaz de influenciar atitudes e comportamentos
na esfera do cotidiano, na qual também operam as discriminações e os preconceitos
raciais (RIOS, 2009, p.272).

Tive a oportunidade de conversar com a coordenadora do Encrespa Geral de Goiânia,
Andressa Lopes, e ela expôs que já fez vários pedidos à prefeitura para conseguir um espaço
público e equipamentos multimídia para realização do evento, porém não obteve sucesso. De
acordo com Andressa somente os movimentos realizados em São Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais possuem adesão do poder público, e assim como nas outras cidades, o EG da
capital de Goiás acontece com o patrocínio de empresas de cosméticos e salões de beleza
voltados para mulheres negras, lojas de roupas, acessórios e até com a ajuda de recursos dos
membros e organizadores do Movimento.
É de extrema importância o apoio do poder público perante movimentos sociais que
envolvam as questões raciais. O Movimento Negro representa resistência relacionada a
identidade etnicorracial, social e de gênero, que em forma de mobilização política pode
definir demandas coletivas pautadas na trajetória histórica de grupos marginalizados. Esse
tipo de movimento promove experiências essenciais que conduzem a visibilidade tanto dos
problemas referentes à ascensão social das populações negras quanto das políticas de ações
afirmativas atuais.
Os movimentos sociais configuravam-se como ações coletivas que se desenvolviam
sob a forma de lutas ao redor do potencial institucional de um modelo cultural, num
dado tipo de sociedade. Por assim ser, inserir a discussão Movimento Negro e
Estado torna-se um convite para se compreender com mais profundidade a
especificidade do racismo que se configura em todos os espaços, e de forma “junta e
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misturada” com outras demandas por representatividade no campo político (FILICE
e SANTOS, 2015,p.23)

O racismo impede que as pessoas negras possam desenvolver seus talentos, realizar
seus ideais como cidadãos e contribuir para o avanço do país. Marginaliza os negros,
prendendo-os nos bolsões de pobreza e miséria, de forma que políticas universais não os
atingem: a grande maioria deles ainda está impedida de participar e de usufruir de muitos
direitos e garantias, diante das barreiras criadas pela discriminação racial velada, dissimulada,
sutil, mas extremamente eficiente e perversa. (TRINDADE DE LIMA, 2010).
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Associar o mercado da moda e beleza à figura da mulher e lucrar incessantemente com
os produtos para estética feminina me parecem ser práticas não tão recentes, e que são tidas
como algo comum na sociedade moderna. A busca pela imagem perfeita é algo em constante
transformação, variando de acordo com a época e com interesses de mercado da moda,
cosméticos, alimentos e outras. O que considero novidade é número exorbitante de receitas,
produtos, slogans e práticas estéticas que aparecem nas mídias sociais que “trilham” o
caminho da beleza ideal feminina. O prestígio e a aceitação social da mulher dentro das
mídias sociais, de postagem de fotos principalmente, está fortemente ligado à sua aparência, o
que incita a insatisfação com o próprio corpo e a vontade incessante de modifica-lo, seja de
por meio de um simples uso batom até a realização de cirurgia plástica.
Os conteúdos postados pela maioria das mulheres que pesquisei bombardeiam
cobranças consumistas e estéticas. Nasce aqui, certo sentimento de que expor a própria
imagem, que só é valido e prazeroso quando ela é igualada ao corpo e até ao modo de vida
das modelos e blogueiras, pois elas sim passam a idéia de serem bem valorizadas na
sociedade. Perceber esses fatos em minha pesquisa me trouxe um grande desconforto, não só
por ser mulher, mas também por ser uma mulher negra, e notar que as principais
representações de beleza feminina até dentro das redes sociais são das mulheres magras,
brancas, com aparência jovem e de cabelos lisos. As três modelos que analisei também
possuem modificações corporais por cirurgias plásticas, um estilo de vida elitizado regado a
restaurantes, salões de beleza, academias e centros de estética de valores altos, sem falar nas
viagens pelo Brasil e pelo mundo. O que causa um grande distanciamento entre o estilo de
vida das mulheres receptoras com os das que propagam o conteúdo.
Não muito diferente dos veículos midiáticos tradicionais, o Instagram possui um poder
de convencimento capaz de impor diversos padrões estéticos, o que faz muitas mulheres se
sentirem excluídas e insatisfeitas com o próprio corpo por não se adequarem a tais perfis. E
além do contexto que envolve características corporais em relação ao peso, classe, idade,
tamanho dos seios e ao consumo de produtos específicos para se tornar uma mulher bonita, é
clara a baixa representação e estigmatização da mulher negra em relação ao “ser bela e
admirada” num ambiente virtual de compartilhamento de fotos. Os perfis das modelos mais
admiradas, que recebem milhares de curtidas e tem até milhões de seguidores, passam longe
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de qualquer referência da cor da pele e da cultura afro-brasileira. Perpetuando nosso silêncio e
invisibilidade, continuamos sendo inferiorizadas nos programas de televisão, no cinema, nas
revistas, nos anúncios, propagandas e agora também nas mídias sociais.
Ao meu ver, essa mídia social comercializa reproduções de racialização de um modo
bastante perspicaz, onde a beleza da mulher negra nunca recebe o mesmo valor da mulher
branca, fazendo com que a identidade negra como um todo seja associada a algo indesejado, o
que pode influenciar até a visão que essa mulher tem de si mesma. Em um mundo moderno
onde a aparência é extremamente importante para ter um relacionamento amoroso, para
conseguir um trabalho, para ter aceitação e admiração da sociedade torna a auto-estima,
principalmente, de nós mulheres negras chega a ser um processo doloroso. Pois além de
oprimida pelo machismo, que cobra beleza e juventude, a mulher negra enfrenta a carga do
racismo herdada do período da escravatura, que a coloca em uma posição inferior à mulher
branca.
Romper com conceitos de beleza limitados, protestar contra estereótipos e dar
visibilidade de forma não subalterna, que são ações propostas pelo movimento “Encrespa
Geral”, são essenciais para fortalecer a identidade das mulheres negras e sanar alguns dos
problemas socioculturais como a discriminação racial, que por sua vez, está intimamente
relacionada com o nosso bem estar físico e psicológico. Acredito que, colocar o corpo e a
cultura afro-brasileira em protagonismo de forma positiva é um passo extremamente
importante para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
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