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RESUMO

Esta pesquisa é um estudo de recepção sobre imagem corporal e discursos de autoaceitação no
YouTube que visa identificar como ocorre a produção de sentido em relação à estes discursos.
Para tanto, busca compreender como as relações conturbadas com o corpo foram socialmente
construídas ao longo dos anos. As metodologias utilizadas para esta investigação foram a
pesquisa bibliográfica, o grupo de discussão e o modelo codificação/decodificação referentes
aos estudos de recepção de Stuart Hall para a interpretação. Como resultado, observou-se que
os vídeos apresentados promoveram uma reflexão a respeito da prisão em se que encontra o
corpo feminino na contemporaneidade.
Palavras-chave: Corpo. Imagem corporal. Autoaceitação. YouTube. Recepção.

RESUMEN

Esta investigación es un estudio de recepción acerca de la imagen corporal y los discursos de
autoaceptación en YouTube, que quiere identificar cómo ocurre la producción de sentido en
estos discursos. Para eso, tiene como objetivo compreender, cómo las malas relaciones con el
cuerpo fueron socialmente construidas a lo largo de los años. Las metodologías utilizadas para
esta investigación fueron la investigación bibliográfica, el grupo de discusión y el modelo
codificación/decodificación referentes a los estudios de recepción de Stuart Hall para la
interpretación. Como resultado, se observó que los videos presentados promueven una
reflexión acerca de la prisión en que encuentra el cuerpo femenino en la contemporaneidad.
Palabras clave: Cuerpo. Imagen corporal. Autoaceptación. YouTube. Recepción.
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1 INTRODUÇÃO

Nunca se falou tanto sobre corpo. Mas durante séculos ele foi ignorado pelos
historiadores, considerado apenas parte da natureza e não da cultura. Entretanto, em uma
sociedade espetacular e imagética, o corpo readquire importância e se torna o foco de várias
correntes de estudo enquanto um intermediador de subjetividades e elemento essencial da
história. Segundo Paula Sibilia (2006), é na imagem corporal que os indivíduos exibem suas
verdades. O corpo é onipresente e se tornou uma obsessão da humanidade pois a ênfase na
aparência física traduz um fenômeno significativo desta época: a crise da interioridade
subjetiva.
Mas o que é o corpo? Sibilia (2006) faz esse questionamento e acrescenta: o que pode
hoje um corpo? No Dicionário Priberam da Língua Portuguesa é possível encontrar dezessete
definições sobre o que é corpo, sendo algumas delas: 1. Tudo o que ocupa espaço e constitui
unidade orgânica ou inorgânica; 2. O que constitui o ser animal (vivo ou morto); 3. Cadáver;
4. Tronco humano; 5. Parte principal ou central de certos objetos. Apesar destas definições
simplistas acerca do corpo, não se pode negar que desde algumas décadas o corpo se tornou
central na vida social.
Santaella (2004) aponta que esta centralidade pode ser entendida como parte de um
processo de mutação do corpo principalmente no que concerne a suas extensões científicotecnológicas. Segundo ela, parte do fenômeno pode ser explicado pelas inquietações que a
cultura digital promoveu,

causando

processos de corporificação, descorporificação e

recorporificação. O postulado de McLuhan sobre os meios de comunicação serem extensões
do homem faz cada vez mais sentido. Destarte, o corpo se tornou um sintoma de uma cultura
imagética e espetacular. Não é o objetivo deste trabalho o aprofundamento em conceitos
psicanalíticos, contudo, Santaella (2004) utiliza este campo para justificar sua constatação.
Ela avisa que apesar de um conceito clínico, é possível ampliá-lo para os estudos culturais, o
qual se enquadra a esta proposta de estudo. Desse modo, “o sintoma é um mal-estar que se
impõe a nós, além de nós e nos interpela” (SANTAELLA, 2004, p.134), é um indício de que
algo vai mal. O sintoma causa sofrimento e é por isso que a relação com o corpo tem
provocado tanto mal-estar pois ele é uma mercadoria das mídias. Dizer que o corpo é um
sintoma da cultura significa dizer que ele “virou uma ancoragem entre o gozo e os
imperativos da vida em sociedade” (SANTAELLA, 2004, p.141).
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Para Sibilia (2006), o espaço íntimo e privado, que guardava a "essência" de cada
indivíduo e onde se definiam as subjetividades, esvaziou-se. Hoje, essa essência parece ter
perdido o seu valor enquanto instância reveladora do que cada um é. A verdade não está mais
profundamente escondida, está exteriorizada, visível para todos, estampada no corpo. Sibilia
questiona se este cenário estaria tornando o corpo livre do dualismo que o condenou a ser um
prisioneiro da alma. Mas suas reflexões atestam que novas formas de um dualismo radical
estão aprisionando os corpos contemporâneos de forma mais complexa e sutil. A essência está
inserida, agora, na informação que reside em cada corpo, no cerne de seu substrato biológico.
O corpo é para ser exibido pois nada mais é do que uma imagem, portanto, deve ter uma boa
aparência. E para ser visivelmente bom, o corpo-imagem, dócil e plástico, recorre às técnicas
disponíveis no mercado para se aprimorar. Sua plasticidade está no seu processo de
bidimensionalização pois é tratado como uma imagem que pode ser infinitamente editada e
retocada para depois ser exposta como em uma vitrine (SIBILIA, 2006).
De acordo com as narrativas mais pregnantes do imaginário contemporâneo,
a carne pode (e deve) ser trabalhada como uma imagem. Pois a sua principal
função é, precisamente, a de servir de cartão de visitas para expor a própria
subjetividade: o que se deseja exibir a respeito de si mesmo. E numa era na
qual as diferenças entre aparências e essências se desvanecem, o caráter se
torna externo e cada um passa a ser aquilo que mostra de si (SIBILIA, 2006,
p.113-114).

Os processos civilizadores, disciplinadores e purificadores que representavam os bons
modos burgueses tornaram-se tão hegemônicos e reverberam na sociedade contemporânea a
ponto de provocarem o que Sibilia (2006) chamou de “pavor da carne”, segundo ela mais
tirânico do que aquele que perdurou no período medieval. “Instalou-se uma progressiva
rejeição no que tange à matéria orgânica e perecível, especialmente àquela que conforma o
corpo humano” (SIBILIA, 2006, p.116). Se antes esse medo possuía dimensões claramente
religiosas e envolvia pecados e expiações, as novas culpas se resumem à aparência. “Assim, o
mercado desbanca a Igreja, e hoje a carne incomoda porque também tende às tentações
(alimentos proibidos, drogas, sedentarismo) e à corrupção (flacidez, rugas, gordura)”
(SIBILIA, 2006, p.116), que se expressam na exterioridade, no orgânico.
Com base no tema corpo, autoimagem corporal e autoaceitação segundo o YouTube,
esta pesquisa propõe resolver a seguinte questão: a partir da recepção dos discursos de
autoaceitação corporal em dois canais do YouTube, como se dá a produção de sentido sobre
os aspectos narrativos destes vídeos? Esta produção de sentido favorece a formação de uma
autoimagem corporal?. Sendo assim, os objetivos gerais deste trabalho buscam entender como
13

ocorre a produção de sentido a partir da recepção dos discursos de autoaceitação corporal das
youtubers analisadas e, também, identificar se a produção de sentido favorece a formação de
uma autoimagem corporal. Já os objetivos específicos objetivam investigar brevemente o
percurso da história da beleza e sua influência na construção dos padrões estéticos;
compreender como os mecanismos e as relações de poder atuam na formação de um ideal
corporal; analisar como a mídia e cultura participativa contribuíram para o surgimento de uma
plataforma aos moldes do Youtube; entender o YouTube enquanto plataforma; conceituar o
discurso de autoaceitação e avaliar a autoimagem das participantes. Para tanto, utilizou-se
como metodologia a pesquisa bibliográfica, o modelo codificação/decodificação proposto por
Stuart Hall e o grupo de discussão cujos objetivos são mapear uma situação, explorar a
percepção dos participantes e ampliar conceitos sobre uma situação.
O capítulo 2 tratará, por meio de um resgate histórico, como as relações de poder
refletem no ideal de corpo em diferentes sociedades. O capítulo 3 demonstra como o corpo e a
aparência foram usados como um meio de obter satisfação em outros aspectos da vida. O
capítulo 4 traz um pouco da história do YouTube e como a cultura participativa modificou a
maneira de produzir conteúdo na atualidade. Este capítulo também discute sobre os youtubers
como fenômeno da era da participação e do que se tratam os discursos de autoaceitação que se
tornaram tão recorrentes. O capítulo 5 aborda todos os recursos metodológicos utilizados para
a elaboração do estudo de recepção.
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2 CORPO E PADRÕES DE BELEZA: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA

2.1 Corpo e relações de poder

Apesar de o corpo ter sido considerado por muito tempo como separado ou inferior à
alma, hoje parece evidente não existir vivência sem a mediação de uma estrutura física. Esse
“dualismo psicofísico” que tende a enxergar o ser humano não como unidade mas como duas
partes distintas aparenta não considerar que o contato humano com o mundo só é possível
através dos sentidos.
O corpo é signo de uma mediação entre o mundo objetivo e o subjetivo. O
corpo é feito de uma mistura impossível de realidade e irrealidade. A
realidade são ossos, músculos, sangue, cérebro, neurônios e hormônios.
Carne que respira, pulsa e sangra. Mas esse mesmo corpo chora, ri, ama, luta,
comunica-se e produz arte, movido por irrealidades. Os espaços psíquicos e
corporais são indissociáveis (DROGUETT, 2001, p.33).

Autores como Michel Foucault buscaram através de seus estudos compreender a
relação existente entre corpo e poder por meio de uma abordagem do corpo enquanto
unicidade. Foucault (2007) acredita que é preciso afastar a tese de que o poder nas sociedades
burguesas e capitalistas teria negado a realidade do corpo em proveito da alma, da consciência
e da idealidade. Para o filósofo francês, nada pode ser mais físico do que o exercício do poder.
Neste sentido, questiona-se se é possível ao indivíduo enxergar o próprio corpo como algo em
si mesmo, sem outras possíveis interpretações. Rodrigues (2003) diz que os sentidos fornecem
uma sensação de “imediaticidade”, ou seja, quando se toca em algo os mecanismos sensoriais
rapidamente concedem uma resposta apropriada ao toque e isso poderia motivar a errônea
ideia de que há uma percepção do corpo enquanto um objeto bruto. “Os sujeitos seriam
observadores privilegiados dos próprios corpos” (RODRIGUES, 2003, p. 110). Contudo, o ser

humano só é capaz de perceber aquilo que é filtrado pelo crivo do aparelho sensorial (o
fenômeno). Baseado nas ideias de Kant (1980), Rodrigues (2003) aponta que o homem só
conhece a si mesmo como fenômeno, como aquilo que os sentidos permitem conhecer, e não
como coisa em si, logo, “a percepção que o sujeito tem do próprio corpo só pode ser
fenomênica, e não uma “realidade bruta”, um “fato em si”” (RODRIGUES, 2003, p.111).
Assim sendo, tudo que o ser humano tem a respeito do seu próprio corpo é uma interpretação
transpassada por relações de poder.
Mesmo diante do próprio corpo, o sujeito terá seu “olhar” inevitavelmente
marcado pelo imaginário cultural, pelas crenças, pelos instrumentos
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científicos e pelo conhecimento “oficial”. Isto significa que o sujeito não é
nem ao menos um observador privilegiado do próprio corpo (RODRIGUES,
2003, p.111).

Desta maneira, para Rodrigues (2003), a interpretação do “outro” tem mais poder do
que a interpretação do próprio sujeito sobre si. Foucault igualmente considera que o “olhar” é
relevante para a interpretação que se tem do corpo e “terá diferentes valores, dependendo de
quem o olha e do lugar de onde ele é olhado. O corpo não tem um valor em si mesmo, mas
um valor dependente do lugar que ele ocupa” (RODRIGUES, 2003, p.112). Seguindo o
raciocínio de Rodrigues (2003) baseado em Foucault, o olhar não é estável, sempre há uma
troca entre sujeito e objeto. Numa sociedade de constante vigilância estamos vendo e sendo
vistos concomitantemente, sendo sujeitos e também objetos ao mesmo tempo. O observador é
o sujeito que observa um objeto observado da mesma maneira que esse observador sujeito
passa a ser objeto observado perante a observância de um outro sujeito observador. Sendo
assim, “todo “olhar” já é uma “interpretação”, uma posição, um lugar de vislumbre, um lugar
de poder” (RODRIGUES, 2003, p.112), e o olhar que um sujeito tem sobre o próprio corpo
depende do olhar do outro – “só podemos olhar para o nosso próprio corpo através do olhar
do outro” (RODRIGUES, 2003, p.112).
Este confronto de “olhares” na formação do discurso sobre o corpo constitui
relações de “poder”. Estes discursos, constitutivos de significação, produzem
“saberes”. E estes “saberes” constituem “disciplinas”, que visam exercer um
controle sobre o corpo e, portanto, exercer poder sobre o corpo
(RODRIGUES, 2003, p.112-113).

Em sua célebre obra Vigiar e Punir: nascimento da prisão, Michel Foucault (2014)
apresenta com riqueza os rituais de suplício do século XVIII, dando início à fase da
genealogia do poder. Os corpos dos prisioneiros eram submetidos aos tipos mais perversos de
torturas como forma de punição para os seus crimes. Com o fim dos suplícios, punições
menos físicas foram implantadas para retirar o corpo do “alvo principal da repressão penal” e
eliminar o cerimonial e o espetáculo criado em torno das punições. Foucault aponta uma certa
“vergonha de punir” na justiça moderna. Tocar o corpo o mínimo possível implicava “atingir
nele algo que não era o corpo propriamente” (FOUCAULT, 2014, p.13). Não se trata mais do
corpo, mas sim da alma. A ideia, neste contexto histórico, passa a ser a privação da liberdade
e o corpo é somente um instrumento passível dessa intervenção. “O corpo é colocado num
sistema de coação e de privação, de obrigações e de interdições” (FOUCAULT, 2014, p.16).
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Foucault fala de uma “economia política do corpo”, onde mesmo sem recorrer a
formas hediondas de violência física, mesmo utilizando de métodos brandos para corrigir “é
sempre do corpo que se trata – do corpo e de suas forças, da utilidade e da docilidade delas, de
sua repartição e de sua submissão” (FOUCAULT, 2014, p.29). O corpo, portanto, segundo
Foucault, está atravessado por relações de poder e “diretamente mergulhado num campo
político”. Essas relações de poder “o investem, o marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no
a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais” (FOUCAULT, 2014, p.29).
Foucault diz que esse investimento político do corpo está relacionado à sua utilização
econômica de modo que quando o corpo está preso num sistema de sujeição é que ele se torna
força de trabalho. “O corpo só se torna força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e
corpo submisso” (FOUCAULT, 2014, p. 29).
Percebe-se que Foucault deseja compreender como o poder atua na vida cotidiana por
isso ele o analisa como uma “malha capilar” dotada de “micropoderes”, que através de seus
fios consegue atingir todos os indivíduos. Esse “poder capilar” se manifesta por meio dos
pequenos hábitos diários, simples, inofensivos, repetitivos, que lentamente vão adestrando o
corpo sem que o indivíduo se dê conta. Não se trata de um poder estatal, mas de um poder
ordinário, tão presente no cotidiano que não se pode evitá-lo. Isso não significa que esse
micropoder seja negativo mas ele é, acima de tudo, construtivo.
Através da analogia do corpo do soldado, submetido a uma “retórica corporal da
honra”, Foucault demonstra a docilidade dos corpos. O corpo do soldado é moldado através
de uma série de manobras para ser uma verdadeira máquina de guerra da qual o Estado
necessita. Foi a partir da Época Clássica, segundo ele, que o corpo passou a ser visto como
objeto e alvo do poder. Corpo manipulável, modelável, treinável, hábil, obediente. Um “corpo
útil e inteligível”. Foucault faz uma interessante observação a respeito deste homem-máquina
que se mostra a partir do século XVIII: ao mesmo tempo em que ele é uma redução
materialista da alma, é também um corpo passível de adestramento e dócil, ao passo que é
extremamente manipulável. “É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser
utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 2014, p.134). Esses
mecanismos de poder, nos quais o corpo está aprisionado, existiam em todas as sociedades, a
medida que as obrigações, proibições e limitações sempre estiveram presentes. Foucault
propõe esquemas de docilidade, escalas de controle onde ele diz que não se trata só de cuidar
do corpo enquanto unidade indissociável, mas de exercer sobre ele uma “coerção sem folga”,
mantendo todos os comportamentos sob constante vigilância. Esses processos que Foucault
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chama de disciplinas são os que permitem de fato o controle minucioso e ininterrupto.
Quando nasce uma arte do corpo humano é que as disciplinas se sobressaem visando uma
formação corporal de obediência e utilidade no mesmo mecanismo. O autor deixa clara a
sutileza no aspecto das disciplinas que têm como principal objetivo aumentar o domínio de
cada um sobre o seu próprio corpo.
Forma-se então uma política das coerções que são um trabalho sobre o corpo,
uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus
comportamentos. O corpo humano entra numa maquin aria de poder que o
esquadrinha, o desarticula e o recompõe. [...] A disciplina fabrica assim
corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis” (FOUCAULT, 2012, p.135).

Para ele existem “técnicas essenciais”, minuciosas e íntimas que parecem inocentes
mas que desde o século XVII continuam a se alastrar de forma a atingir todo o corpo social
por seu alto poder de disseminação pois são um “investimento político e detalhado do corpo”.
Foucault utiliza-se do modelo do panóptico criado inicialmente pelo filósofo Jeremy Bentham
para tentar explicar metaforicamente o funcionamento da sociedade contemporânea e suas
relações de poder e vigilância. O panóptico seria, resumidamente, uma construção circular
onde no centro há uma torre onde ficam os vigilantes da prisão. Eles tudo veem mas não
podem ser vistos pelos prisioneiros. Logo, os prisioneiros sabem que podem estar sendo
constantemente vigiados mas não têm certeza já que não podem ver quem está na torre por
isso se mantém sob constante disciplina e docilidade. De acordo com Sérgio Rodrigues
(2003), é assim que atua o poder disciplinar panóptico, uma “vigilância invisível” que
mantém os indivíduos sob o controle do poder. A sensação da possibilidade de estar sendo
controlado provoca efeitos psicológicos muito mais profundos nos indivíduos.
Segundo Karhawi (2016) existe uma mudança fundamental entre o sujeito de uma
sociedade disciplinar e de uma sociedade espetacular. O regime disciplinar, como observado,
pressupõe uma preocupação com o olhar do outro, esse olhar se encarrega de vigiar o
cumprimento às regras das instituições. Já olhar do espetáculo também é um olhar do outro,
mas que especula como o indivíduo se constrói para ser visto. Karhawi (2016) aplica essa
noção para a sociedade atual e percebe que há uma exigência do regime de visibilidade em
mostrar-se ao outro. As tecnologias da comunicação simbolizam o olhar que tudo vê da
sociedade do espetáculo de Debord (1997).
Em relação às questões sobre autoimagem corporal, quantas mulheres deixam de ir a
lugares (praia, academia, festas, etc.) por acharem que estão sendo vigiadas? Por acharem que
alguém está julgando sua aparência e/ou seu corpo? Como não podem ver o que se passa na
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torre, a ideia de vigilância provoca um aprisionamento em suas casas, em seus quartos, em
suas medidas, pelo simples fato de “achar”, e principalmente pelo medo da punição que é o
julgamento do outro. Esse poder é exercido não só pelas próprias pessoas, mas também pela
mídia, pela escola, família, emprego, casamento, Igreja, etc.
Guacira Lopes Louro (2010) compartilha sua experiência de disciplinamento do corpo
numa escola pública tradicional predominantemente feminina, onde foi ensinada a ser dócil,
discreta, gentil, obediente, educada, “a utilizar códigos para debater, persuadir, vencer; a
empregar os gestos e os comportamentos adequados e distintivos daquelas instituições”
(LOURO, 2010, p.18). Habilidades para sobreviver socialmente, segundo ela, transmitidas e
atravessadas por sutis e profundas imposições físicas. Ela descreve, ainda, o olhar panóptico
da escola em relação ao corpo das alunas fora do âmbito escolar, quando as normas para o
uniforme eram subvertidas.
O uniforme – saia azul pregueada e blusa branca com um laço azul marinho –
era, ao mesmo tempo, cobiçado por ser distintivo da institu ição e desvirtuado
por pequenas transgressões. A saia, mantida num comprimento “decente” no
interior da escola, era suspendida ao sair dali, enrolada na cintura de forma a
conseguir um estilo “mini”, mais condizente com a moda; o laço descia (do
botão mais alto da blusa rente à gola onde deveria estar) alguns centímetros,
de forma a proporcionar um decote mais atraente (o número de botões
dependia da ousadia de cada uma). Essas subversões, quando descobertas por
alguma funcionária ou professora da escola, em qualquer lugar da cidade,
eram alvo de repreensões individuais ou coletivas, particulares ou
comunicadas aos pais e mães, etc. (O olhar panóptico ia muito além das
fronteiras do prédio escolar!) (LOURO, 2010, p. 19).

Mesmo com o uso obrigatório do uniforme, a autora relata que todas as garotas
adolescentes tentavam introduzir traços de personalidade na vestimenta, “alguma marca
pessoal que pudesse afirmar “esta sou eu””. Estes signos de personalidade revelavam através
dos corpos o tipo de mulher que elas desejavam ser. E elas sabiam disso. Percebe-se a
construção de um corpo moldado por uma identidade socialmente e culturalmente constituída.
Um corpo moldado pela televisão, pelo cinema, revistas e pela publicidade, como a própria
autora salienta.
Rejane de Oliveira Pozobon (2009) propõe uma nova roupagem do panoptismo
proposto por Foucault pensando-o a partir de uma visão da mídia através da ampliação dos
processos de visibilidade. Segundo ela, o avanço dos meios de comunicação e a popularização
das redes sociais possibilitaram que um grupo pequeno de indivíduos se mostre diante de
muitos num “modelo diferenciado de visibilidade”. Aqueles que aparecem, exercem o poder
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de influência sob os demais. Essa nova roupagem apresenta uma diferença de grande valor, a
ausência da presença física nas interações.
Conforme Siqueira e Faria (2007), o corpo, o rosto e a maneira de se comportar está
sendo relacionado ao ato de inserir-se na subjetividade dominante. É a malha dos
micropoderes que incentiva uma relação precária com o próprio corpo, instigando o ato de
desejar um corpo perfeito e “adequado” aos moldes da sociedade.
Estamos impossibilitados de ter uma percepção imediata e original do nosso
corpo, necessitamos de uma interpretação e neste caso precisamos entrar no
“jogo de interpretações” que nos é oferecido. É neste ponto que o poder
disciplinar se revela muito bem sucedido. Ele oferece interpretações
agradáveis e prazerosas, mesmo que o corpo continue sendo visto como um
mero instrumento, algo distinto dos nossos estados mentais. Somos
“convencidos” a melhorar o nosso corpo, mesmo não entendendo bem até
que ponto esta “melhora” é boa para mim. Neste ponto o discurso é
interrompido e somos levados a crer que não é necessário discutir esta
questão (RODRIGUES, 2003, p.123).

Como o indivíduo depende do outro para reconhecer o próprio corpo, torna-se
vulnerável perante o discurso do outro, que parece verdadeiro já que não é possível ao ser
humano enxergar o seu corpo em estado bruto. Por isso é cada vez mais difícil corresponder
às exigências de um corpo perfeito, para Rodrigues (2003) parece que o discurso do outro é o
que autentifica nosso corpo. Isso provoca uma extrema angústia no indivíduo que nunca está
satisfeito com a própria aparência e recorre a diversos meios para se sentir mais confiante,
atingindo o ideal que ele acredita que lhe trará a felicidade genuína – o que Siqueira e Faria
(2007) chamam de uma “identidade corporal midiática”, uma espécie de caminho que se
precisa seguir para alcançar o sucesso em todos os âmbitos da vida social.
2.2 Corpo indígena, alma selvagem
O ano era 1500. Os portugueses da esquadra de Pedro Álvares Cabral desembarcavam
na então denominada Terra de Santa Cruz e se surpreendiam com toda a grandiosidade que
aquelas terras abrigavam – nada antes visto em território português. Todavia, nenhuma beleza
se mostrou mais exuberante para os portugueses do que os corpos indígenas (AMANTINO,
2011).
O escrivão real Pero Vaz de Caminha não se absteve a detalhar ao rei D. Manuel I seu
espanto ao deparar-se com a nudez dos nativos. “Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma
que lhes cobrisse suas vergonhas” (CAMINHA, 2002, p.93), assim descrevia-os, livres de
pecado, desconhecedores da maldade, seres “de grande inocência” que ainda não haviam sido
20

corrompidos pela civilização. As índias pardas, gentis, bem-dispostas, com longos cabelos
negros e lisos, narizes “bem feitos” e “bons rostos” não passaram despercebidas para
Caminha e os demais navegantes. Seus corpos limpos e gordos eram descritos como “tão
formosos como que não pode mais ser” (DEL PRIORE, 2000, p.16). De acordo com Jacques
Le Goff e Nicolas Truong (2006), neste período, as sociedades europeias oscilavam entre a
glorificação do corpo (de Cristo) e o desprezo ao corpo. Segundo os autores, a nudez era,
assim, uma linha tênue entre a beleza e o pecado, a inocência e a malignidade. As frequentes
representações de Adão e Eva que começaram a partir do século XIII incutiram nos medievais
certa atração pela nudez física humana, o que certamente ainda estava presente nos
colonizadores do Brasil.
Alguns trechos da narrativa da carta ao rei de Portugal são destinados a descrever os
indígenas e seus “bons corpos” (AMANTINO, 2011), dados por Deus, segundo Caminha. Os
nativos de pele avermelhada

com “suas vergonhas” à mostra provocavam grande

constrangimento aos portugueses, que prontamente trataram de introduzir algumas peças de
vestuário para que os índios se cobrissem – nada que parecia fazer-lhes sentido. A nudez
feminina, contudo, não parecia provocar a mesma censura nos navegantes. Caminha narra
que
ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem moças e bem gentis, com
cabelos muito pretos e compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas,
tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as muito bem olharmos,
não tínhamos nenhuma vergonha. [...] E uma daquelas moças era toda
tingida, de baixo a cima daquela tintura; e certo era tão bem feita e tão
redonda, e sua vergonha tão graciosa, que a muitas mulheres de nossa terra,
vendo-lhe tais feições, fizera vergonha, por não terem as suas como ela
(CAMINHA, 2002, p. 100).

Mary Del Priore (2000) relata que “os cânones da beleza europeia transferiram-se para
cá, no olhar guloso dos primeiros colonizadores” (DEL PRIORE, 2000, p.17-18). As índias
eram alvo de constantes comparações com as damas portuguesas, mas a autora destaca que as
características das índias brasileiras estavam muito distantes do modelo renascentista europeu,
onde prevalecia a mulher de pele branca como pérola, cabelos claros, longos e anelados,
sobrancelhas finas, separadas e seios redondos. O corpo devia estar entre o magro e o gordo,
carnudo, sem sinal de ossos nas costas. Del Priore (2000) explica, ainda, que o despudor e
beleza das índias foram inicialmente relacionados à inocência e pureza e eram constantemente
reverenciados pelos cronistas da época.
Logo a atenção destinada ao corpo dos índios e todos os seus demais aspectos
culturais deixou de ser mera curiosidade e tornou-se uma importante ferramenta de controle.
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O processo de cristianização se desenrolou ao passo que os portugueses perceberam a
necessidade de incorporar os indígenas ao seio da Igreja. Na carta, Caminha afirmava que os
índios eram puros e não possuíam crenças, portanto, era imprescindível que fossem salvos e
Deus havia conduzido os portugueses àquelas terras para realizar esta missão divina. Segundo
Marcia Amantino (2011), todos os problemas identificados pelos europeus como deturpadores
da conduta moral cristã estavam relacionados ao uso que os indígenas faziam de seus (e dos)
corpos. Corpos estes que ilustravam sua condição mais primária, a ausência total de
civilidade. Domá-los era o primeiro passo para a sua salvação. “O corpo é visto como a corte
de julgamento final sobre o que somos ou o que podemos nos tornar” (WEEKS, 1995 apud
LOURO, 2010, p.14), nesse sentido, o mesmo corpo puro, sem malícias e carente da salvação
divina também era depositário de uma alma selvagem, demoníaca e cruel.
De imediato, a nudez e a sexualidade mostraram-se um empecilho para o avanço da
catequese. A recusa dos nativos em relação ao uso de roupas preocupava os jesuítas já que,
para eles, o corpo despido favorecia as condutas sexuais consideradas dissolutas. E não
somente, a simples exposição do corpo nu para os cristãos era um pecado terrível e não
poderia ser desvelado por completo nem na intimidade entre casais (BARBOSA; MATOS;
COSTA, 2011). Trechos da carta enviada em 1551 pelo padre Pero Correia a religiosos na
África

relatavam práticas

de poligamia e sodomia nas tribos e,

até mesmo,

o

homossexualidade entre as índias, muito mais comum do que se imaginava.
Os rituais antropofágicos acabaram de vez com o encantamento dos portugueses para
com os nativos, pois, para eles, esta era a condição mais grave de todas – o pior pecado que se
poderia cometer contra o corpo humano, criado à imagem e semelhança de Deus. A alma
selvagem do indígena prevaleceu sobre a figura imaculada criada a princípio pelos
portugueses.

Desprovidos

de

humanidade,

precisavam ser

dominados

sob

qualquer

circunstância para que a colonização ocorresse (AMANTINO, 2011). Percebe-se que os
índios resistiam em mudar seus hábitos como forma de manter sua identidade, mas para os
jesuítas esta resistência representava sua inclinação à barbárie, traços definidores de seu
caráter. O extermínio e a escravização de milhares de nativos simbolizavam a
forma definitiva de controle sobre os corpos indígenas. [...] A mudança
corporal era, ao lado de outros elementos, um dos principais pontos exigidos.
A partir de então, passariam a usar roupas, a falar outra língua, a conviver
com outras etnias (algumas inimigas), a ter seus corpos violentados, a não
mais poder se pintar ou usar os cabelos como gostavam, enfim, teriam de se
transformar (AMANTINO, 2011, p. 31).

22

A história do índio no Brasil está diretamente ligada à história de controle dos seus
corpos, como afirma Marcia Amantino (2011). Um corpo puro e sem pecado passou a ser
visto como exótico, selvagem e perigoso em um processo histórico marcado por violências
diversas.

2.3 Uma (breve) história do corpo: corpo feminino e estigmas

O corpo sempre foi uma questão para todas as sociedades das quais se têm história.
Para Barbosa, Matos e Costa (2011) a história do corpo é a história da civilização. Cada
sociedade molda as particularidades do seu corpo, criando seus próprios padrões de beleza,
saúde, postura, e que fornecem aos indivíduos desta cultura as referências necessárias para se
constituírem enquanto homens e mulheres sociais. Na Grécia antiga, por exemplo, o corpo
dos cidadãos era de interesse do Estado e a imagem idealizada correspondia ao próprio
conceito de cidadão. Desse modo, era um dever de cidadão praticar o aprimoramento do
corpo através dos exercícios físicos e da meditação. Como já é de conhecimento de muitos, os
gregos valorizavam em demasia a beleza e a saúde, tanto quanto uma mente brilhante.
Buscavam a perfeição estética para se assemelharem aos seus deuses pagãos e para atingirem
este ideal, esculpiam seus corpos nos ginásios e eram submetidos a uma série de normas para
evitar condutas desregradas e a falta de controle sobre o próprio corpo (BARBOSA; MATOS;
COSTA, 2011, p.25).
Vemos hoje as figuras humanas expostas no Partenón, nuas, simbolismo de
juventude, da perfeição. Cada cidadão era livre de atingir o corpo perfeito,
idealizado e, depois, expô-lo. [...] O grego desconhecia o pudor físico, o corpo
era uma prova da criatividade dos deuses, era para ser exibido, adestrado,
treinado, perfumado e referenciado, pronto a arrancar olhares de admiração e
inveja dos demais mortais (BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011, p.25).

Vale a pena salientar que o corpo feminino não estava incluído nos ideais de corpo
perfeito dos gregos pois as mulheres não eram consideradas cidadãs da polis grega. As
sociedades do século I e II viam o cuidado com seus corpos como uma forma de alcançar a
plenitude, logo, os cuidados não se restringiam ao corpo físico, mas também, e
principalmente, à alma. As pessoas passavam muito tempo cuidando de si mesmas e de seus
próprios interesses causando o que Foucault chamou de cultura de si (FOUCAULT, 1985).
Foucault (1985) explica em História da Sexualidade III que esse fenômeno do
“individualismo” que cresceu no mundo helenístico e romano, conferia mais importância aos
aspectos privados da existência e um maior interesse dos sujeitos por si próprios. Segundo ele,
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esse processo se deu por um enfraquecimento do quadro político e social. Menos inseridos
nas cidades e cada vez mais isolados uns dos outros, o sujeito medieval tornou-se mais
dependente de si mesmo. A cultura de si seria, portanto, o princípio de que é preciso “ter
cuidados consigo”, ocupar-se consigo mesmo em benefício da saúde da alma. Foi Sócrates
quem disse a um jovem ambicioso cujo desejo era tomar a seu encargo a cidade, que ele
precisava, primeiramente, ocupar-se de si próprio enquanto ainda era jovem e, assim,
aprender o que era necessário para governar. Para Sócrates, os homens devem cuidar deles
próprios e da própria alma, não de suas riquezas nem de sua honra (FOUCAULT, 1985).
Foucault (1985) salienta que os cuidados de si não se tratam simplesmente de uma
preocupação, ou uma atitude geral, mas um conjunto de ocupações. É importante destacar,
ainda, que esta atenção com o corpo sugerida pela cultura de si não prevê necessariamente
uma busca pelo vigor físico (mesmo que nesta época a prática de exercícios físicos, o
treinamento esportivo e militar fizessem parte da formação dos homens livres), mas uma
busca pela saúde e, por que não, do bem-estar. Os maus hábitos da alma poderiam acarretar
em mazelas físicas, bem como os excessos do corpo levavam a falhas na alma, desse modo
Convém corrigir a alma se se quer que o corpo não prevaleça sobre ela, e
retificar o corpo se se quer que a alma mantenha o completo domínio sobre si
própria. É a esse ponto de contato, enquanto ponto de fraqueza do indivíduo,
que se dirige a atenção que se concede aos males, mal-estares e sofrimentos
físicos. O corpo com o qual o adulto tem que se ocupar quando cuida dele
mesmo, não é mais o corpo jovem que se tratava de formar pela ginástica; é
um corpo frágil, ameaçado, minado de pequenas misérias e que, em troca,
ameaça a alma menos por suas exigências demasiado vigorosas do que por
suas próprias fraquezas (FOUCAULT, 1985, p.62).

Com o Cristianismo a percepção de corpo vira ao avesso, “o corpo passa de expressão
da beleza para fonte de pecado” (BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011, p.26). O mesmo
corpo que era motivo de culto na Antiguidade declina-se na vida social durante a Idade
Média. O corpo pecador era visto como invólucro da alma, porém estava separado dela, e se
encontrava na manifestação da dor física, que espiritualizava a alma. Assim como Jesus Cristo
sofrera na cruz, o corpo deveria sofrer e ser capaz de suportar a dor para encontrar a salvação.
Foi nesse período que se observaram, também, os primeiros sintomas de comportamentos que
viriam a ser conhecidos hoje como a Anorexia Nervosa. Apoiando-se em Carmo (1997),
Barbosa, Matos e Costa (2011) afirmam que os longos jejuns simbolizavam a vontade de
alcançar o espiritual, uma forma de autoflagelo. Autores como Jacques Le Goff e Nicolas
Truong (2006) defendem que as raízes da repressão da sexualidade e a “renúncia à carne”
tiveram origem, na verdade, na Antiguidade tardia, nos últimos anos do século II da era cristã,
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quando ainda prevalecia o paganismo no Império Romano. Os autores demonstram,
ancorados no historiador Paul Veyne (1978), que o reinado do imperador Marco Aurélio,
entre 180 e 200, foi marcado pelo pensamento de domínio frente a “depravação das paixões”.
Para o imperador, o ato sexual tratava-se somente de fricção e ejaculação. Ele renunciava
impetuosamente ao prazer e resistia às tentações da carne. De certa forma, o Cristianismo
encontrou um solo fértil para semear a moral cristã nas morais sexuais pagãs. Percebe-se
então um paradoxo: o corpo enfaticamente reprimido pelo Cristianismo na verdade ocupava
um lugar central na realidade da Idade Média.
O Cristianismo dominou durante toda a Idade Média e a separação entre corpo e alma
tomou consistência no homem medieval e, com o vínculo entre Monarquia e Igreja, o culto ao
corpo que não fosse o de Cristo crucificado era expressamente proibido. Le Goff e Truong
(2006) reforçam que não é a Idade Média que separa radicalmente a alma do corpo, mas que
esta concepção surgiu a partir da razão clássica do século XVII.
A Idade Média dará um impulso muito mais forte a essa depreciação corporal
e sexual por meio de seus ideólogos, na sequência de Jerônimo e Agostinho,
como Tomás de Aquino, assim como por seus praticantes, os monges, que
irão instalar por muito tempo na sociedade o elogio e a prática, globalmente
respeitada, da virgindade e da castidade (LE GOFF; TRUONG, 2006, p.49).

Paula Sibilia (2006) atesta a visão dos dois autores quando afirma que a alma medieval
estava intimamente vinculada à carne e não separada dela como uma entidade imaterial. “Era
inconcebível, portanto, a mera ideia de uma subjetividade desencarnada” (SIBILIA, 2006,
p.107), após a morte, a matéria orgânica impregnada pela alma não se separava dela,
permaneciam juntos até a eternidade. A maior prova disso era o fato de Deus ter encarnado
em um corpo físico, o de Cristo, e só poderia reencarnar nesse mesmo corpo. A identidade
corporal era eterna. “Na Idade Média, corpo e alma eram manifestações do mesmo ser,
portanto a subjetividade cristã não podia deixar de ser incorpada” (SIBILIA, 2006, p.107).
Conforme Le Goff e Truong (2006), a partir do século XII foi que o sistema de
controle corporal e sexual instaura-se com força; “o pecado original converte-se em pecado
sexual” (LE GOFF; TRUONG, 2006, p.52). Neste período eram comuns, como descrevem
Barbosa, Matos e Costa (2011), as técnicas coercitivas sobre o corpo como os castigos,
torturas, a autoflagelação, jejuns, execuções e condenações públicas que tinham o propósito
de salvar as almas do inferno. Conforme Le Goff e Truong (2006), a partir do século XII foi
que o sistema de controle corporal e sexual instaura-se com força; “o pecado original
converte-se em pecado sexual” (LE GOFF; TRUONG, 2006, p.52). Neste período eram
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comuns, como descrevem Barbosa, Matos e Costa (2011), as técnicas coercitivas sobre o
corpo como os castigos, torturas, a autoflagelação, jejuns, execuções e condenações públicas
que tinham o propósito de salvar as almas do inferno. As autoras fornecem outro exemplo de
como era a percepção do corpo para os medievais, desta vez sobre o corpo
feminino. Centenas de mulheres foram mortas acusadas de realizarem bruxaria, pois seus
corpos sempre foram ligados à sexualidade, logo, eram consideradas “agentes do demônio”.
Através do ato sexual se apossavam dos corpos dos homens e depois de suas almas. Assim, as
mulheres procuravam viver vidas religiosas e transcender o corpo físico (BARBOSA;
MATOS; COSTA, 2011).
Segundo Umberto Eco (2007), a caça às bruxas iniciou-se, de fato, entre os séculos
XVI e XVIII e a Inquisição só condenava aos hereges, mas mesmo após o fim das
perseguições, a imagem da bruxa perdurou no imaginário de várias sociedades. Eco
(2007) afirma que a maioria das mulheres que eram condenadas à fogueira por feitiçaria na
realidade eram feias e dizia-se que poderiam se transformar em criaturas atraentes para
usurpar as almas masculinas, mas sua feiura interior permaneceria marcada por traços
ambíguos. Ainda hoje se percebe a representação das bruxas, principalmente em obras
ficcionais, como mulheres horrendas, traiçoeiras, transmorfas, velhas e de traços totalmente
desproporcionais. A figura da bruxa também é frequentemente representada como antagonista
das princesas ou mocinhas na cultura popular. Elas representam malícia, maldade e perversão
enquanto as princesas representam a pureza, a bondade e o altruísmo. Quando retratadas como
belas mulheres, esta beleza sempre corresponde à um padrão: brancas, magras e altas.
Os contos dos Irmãos Grimm, Branca de Neve e os Sete Anões e João e Maria, ambos
adaptados para o cinema em 1937 e 1987, respectivamente, retratam as vilãs como mulheres
perversas com poderes sobrenaturais. Em Branca de Neve e os Sete Anões, a Rainha Má se
transforma em uma velhinha assustadora com uma cesta de maçãs para enganar Branca de
Neve. A aparência medonha da velhinha representa o caráter diabólico da Rainha Má. Na
primeira versão de João e Maria para o cinema, a bruxa Griselda também se disfarça de uma
simpática velhinha doceira para iludir os irmãos, mas sua verdadeira aparência logo é
revelada.
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FIGURA 1: A Rainha má se transforma em uma
velha medonha em Branca de Neve e os Sete Anões
(1937)1

FIGURA 2: Verdadeira aparência da bruxa Griselda
em João e Maria (1987)2

Fonte: Branca de Neve e os Sete Anões (David
Hand, 1937).

Fonte: João e Maria (Len Talan, 1987).

O clássico Convenção das Bruxas (1990) similarmente repete o maior estereótipo da
representação da bruxa na sétima arte: um ser demoníaco que esconde toda a sua perversidade
atrás de uma aparência sedutora, mas seu verdadeiro eu continua sendo monstruoso. Já o cult
A Bruxa (2016), apesar de não revelar se o que atormenta a família é de fato uma bruxa ou o
próprio diabo, a representa ora como uma mulher bonita e sedutora — que enfeitiça o jovem
Caleb (Harvey Scrimshaw) na floresta – ora como uma velha macabra que sequestra e mata o
bebê Samuel.
Segundo Georges Vigarello (2006), como a beleza era um presente divino, uma alma
má raramente poderia ocupar um corpo belo. Assim, a beleza exterior era um sinal legítimo da
beleza interior.

A beleza estava profundamente hierarquizada conforme critérios de

moralidade, assim, a perfeição estética estava ligada ao Bem. “As belezas não morais seriam
falsas belezas” (VIGARELLO, 2006, p.28). Como as bruxas nada possuíam de moralidade,
mesmo que se transformassem em criaturas belas, o mal estaria presente em seus traços
negando sua beleza exterior.

1

Imagem retirada do site Cinapse. Disponível em: https://cinapse.co/vintage-but-timeless-snow-white-and-theseven-dwarfs-1937-6998349396ab. Acesso em: 16 mai. 2019.
2
Print screen do YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cnzU3w2w53U. Acesso em: 16
mai. 2019.

27

FIGURA 3: Verdadeira aparência da Grande Feiticeira, Eva Ernst, em Convenção das Bruxas (1990) 3 .

Fonte: Convenção das Bruxas (Nicolas Roeg, 1990)

O longa metragem A Bruxa (The VVitch, 2015), escrito e dirigido por Robert Eggers,
aclamado pela crítica como um dos melhores filmes de horror dos últimos anos, retrata o
amadurecimento sexual de uma jovem, Thomasin (Anya Taylor-Joy), em uma família cristã
fervorosa dos anos 1630. As mudanças no corpo da garota começam a despertar o temor dos
pais, Katherine (Kate Dickie) e William (Ralph Ineson), em meio a todos os acontecimentos
ruins que acometem a família, como o misterioso desaparecimento do filho recém nascido,
Samuel, e o fracasso das safras. A solução encontrada pelos pais é que Thomasin vá servir à
outra família, já que o corpo da garota na puberdade é fonte para o pecado e a tentação. Mais
adiante na trama, quando toda a família acredita que Thomasin é a bruxa que os atormenta, a
própria mãe a acusa de seduzir e enfeitiçar o irmão Caleb, que morre após o encontro com a
bruxa na floresta (era ele quem lançava olhares de cobiça à irmã). Quando todos morrem e
Thomasin se vê sozinha e desamparada, o diabo lhe faz a oferta de viver deliciosamente. Uma
proposta irrecusável para alguém que viveu toda a vida aprisionada pela tradição religiosa de
sua família e foi injustamente acusada por aqueles que supostamente deveriam amá-la. A
garota se une às bruxas que dançam ao redor de uma fogueira no interior da floresta e
finalmente encontra a liberdade que jamais experimentara. Thomasin se livrou das amarras da
sociedade e só assim pode desfrutar o que melhor que o mundo poderia lhe oferecer. Ao final
do filme surge o questionamento: será que muitas mulheres da época foram acusadas de
bruxaria pelos mesmos motivos de Thomasin?

3

Imagem retirada do site CinePOP. Disponível em: https://cinepop.com.br/convencao-das-bruxas-annehathaway-pode-viver-personagem-de-anjelica-houston-no-remake-195725. Acesso em: 7 jun. 2019
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FIGURA 4: A bruxa se transforma em uma bela mulher para seduzir o garoto mas sua verdadeira
aparência é horrenda.4

Fonte: The VVitch (Robert Eggers, 2015)

Le Goff e Truong (2006) igualmente concordam que a mulher foi quem mais sofreu os
condicionamentos práticos cristãos. Para eles, a mulheres possuíam uma subordinação de raiz
espiritual, mas também corporal. Seus corpos se encontravam totalmente derrotados mediante
a doutrina. A mulher era secundária, surgida a partir da costela de Adão, não conferia
equilíbrio nem completude ao homem. Estava sempre por baixo e por isso deveria servi-lo. O
homem representava a parte superior do corpo, razão e espírito, ao passo que a mulher
representava a parte inferior, corpo e carne.
Da criação dos corpos nasce, portanto, a desigualdade original da mulher. [...]
A imperfeição do corpo da mulher, presente na obra de Aristóteles e na de
seu leitor medieval Tomás de Aquino, explica as raízes ideológicas da
inferioridade feminina, que, de original, se torna natural e corporal (LE
GOFF; TRUONG, 2006, p. 53).

A Era Moderna propõe uma virada: é a passagem do teocentrismo para o
antropocentrismo. O Renascimento nas artes também marcou o renascimento do corpo
enquanto objeto de conhecimento científico. O corpo adquiriu liberdade para expressar-se,
contudo, a disciplina e controle corporais voltados para um ideal de saúde retornaram em
primazia. “Com o declínio final dos sacerdotes que condenavam a vida na terra, vemos a sua
redenção. Um neopaganismo ressurge e a carne intensa, ativa, ainda carregando cicatrizes do
estigma, volta a ser soberana, quer mostrar-se” (BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011, p.27).
A separação entre corpo e alma aparecia como um resquício da Antiguidade Clássica.

4

Colagem
feita
pela
autora.
Imagem
da
esquerda
disponível
https://www.imdb.com/title/tt4263482/mediaviewer/rm1295332608.
Imagem
do
meio
disponível
https://giphy.com/gifs/a24-the-witch-a-24-3o7TKLGlo9dKzXNB6M. Imagem da direita disponível
http://basementrejects.com/review/the-witch-2015/. Acesso em: 7 jun. 2019

em:
em:
em:
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Descartes foi quem solidificou a ideia de que o ser humano era composto por uma parte
material, o corpo, e uma parte subjetiva, a razão.
Sobre a beleza feminina nesse período, Vigarello (2006) aponta uma tentativa de
tornar a beleza exclusiva com a escolha de perfeições, referências constantes ao divino,
alusões a indícios quase sobrenaturais. Tudo isso, conforme o autor, trouxe consequências
para a ideia de estética física no século XVI. “Daí a tensão constante entre a evidência de
traços variáveis no cotidiano e a vontade mais abstrata de evocar traços definitivos”
(VIGARELLO, 2006, p.31): a beleza deveria ser absoluta e indiscutível, um “arquétipo
sempre idêntico, sempre ideal”. Desse modo, foram criados “locais” de beleza, “indícios
físicos do belo” para que as mulheres obedecessem ao “molde da perfeição”. Jacobo Alighieri
estabeleceu alguns desses indícios como sendo juventude, pele branca, cabelos louros, braços
e pernas bem desenhados (VIGARELLO, 2006).
A partir do século XVI, a Igreja foi confrontada pela evolução das mentalidades. Uma
consciência do corpo emerge e interrogações a respeito dele surgem, o ser humano quer saber
como seu organismo funciona, de onde veio, qual o sentido de sua vida, como cuidar-se para
adiar a morte. Essa “crise da consciência do corpo” nomeada por Gélis (2012) se deu pelo
deslocamento do indivíduo do grande corpo coletivo em contrapartida ao corpo comunitário
da Igreja. O cuidado afinco com o próprio corpo inaugurou um período onde a saúde era
valorizada como forma de manter o corpo físico pelo máximo de tempo possível. O corpo
passou a ser visto como fonte de expansão, boa parte desse pensamento se deve aos preceitos
da Reforma Protestante e a maneira que o corpo era reverenciado pelos protestantes (GÉLIS,
2012).
Com o Iluminismo, o corpo se dissociou completamente da alma e da razão pois só ela
era capaz de elevar-se enquanto o corpo era mundano. Somente as experiências relativas à
alma e a razão tinham valor para os iluministas. Juan Droguett (2011) discorda. Ele acredita
que a existência física e corporal é a única realidade indiscutível na vida do ser humano. Tudo
está determinado pelo corpo e ninguém existe separado dele. O corpo é signo visível de um
interior invisível (DROGUETT, 2001). Conforme Sibilia (2006), René Descartes foi quem
enunciou no século XVII a visão dualista do corpo dissociado da alma uma vez que para ele,
o corpo é dispensável e não faz parte da essência do sujeito. O pensamento não depende da
matéria para se constituir.
Os escritos do filósofo inglês John Locke também contribuíram para a ideia de uma
subjetividade desencarnada. Com a Revolução Industrial, o surgimento do sistema capitalista
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industrial e o avanço da tecnociência, o corpo foi oprimido e passa a ser visto como uma
máquina para o acúmulo de capital, uma carcaça habitada por uma essência imaterial. “Com a
psicologização da personalidade, o cerne da identidade de cada ser humano passou a residir na
mente ou na consciência, livrando-se do vínculo outrora necessário com a matéria” (SIBILIA,
2006, p.108).
Concomitantemente a mecanização do mundo “os movimentos corporais passaram a
ser regidos por uma nova forma de poder: o poder disciplinar” (BARBOSA; MATOS;
COSTA, 2011, p. 28). A partir das ideias de Rosário (2006), Barbosa, Matos e Costa (2011)
afirmam que quanto mais o capitalismo se expandia e mais se propagavam as formas de
produção industrial maior era a percepção de uma padronização de gestos e movimentos, uma
forma de introduzir os corpos à sociedade urbana e industrial. As tecnologias de produção em
massa homogeneizaram hábitos que colocaram o ser humano a serviço da economia e da
produção. A educação do corpo pretendia gerar um corpo saudável para produzir mais, logo,
um corpo produtor, e este corpo precisava, do mesmo modo, adaptar-se aos padrões de beleza
impostos para consumir mais. Este processo civilizador para a implantação do espírito do
capitalismo também se referia às normas de higiene, limpeza e ética, e agiam como uma
forma moderna de purificação dos corpos (SIBILIA, 2006). Essa evolução da sociedade
industrial

também

permitiu

um

elevado

grau

de

desenvolvimento

técnico-científico

possibilitando novas práticas disciplinares sobre o corpo. As atividades corporais igualmente
se expandiram a partir do progresso dos meios de comunicação, transporte, saúde e
informação (BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011). Mas ao contrário do que se espera, a
qualidade das vivências corporais do indivíduo contemporâneo foram reduzidas.
Na era da comunicação de massas tudo é reproduzível e consumível, inclusive o corpo.
Um mar de imagens multiplicadas em série que podem atingir um contingente de indivíduos
solitários em seus próprios corpos que rejeitam a qualquer custo o contato físico, mas que
consomem fervorosamente os corpos das campanhas publicitárias. O corpo reproduzível e
consumível do homem pós-moderno está padronizado em conceitos de beleza, ancorado nas
necessidades incessantes de consumo e uniformizado pela lógica de produção (BARBOSA;
MATOS; COSTA, 2011).
Paula Sibilia (2006) chama atenção para o sucesso dos desfiles de moda, ou melhor
dizendo, desfiles de modelos longilíneas. Não são as roupas a atração principal destes
eventos, mas sim, os corpos das modelos. “Corpos-modelo” infinitamente reproduzíveis nas
fotos, vídeos, capas de revistas, e nos mais variados tipos de mídia que se possa imaginar. Na
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esteira de Nelson Ascher (2004), ela aponta que a vontade feminina de “renascer
esteticamente” converge ao ponto físico do nascimento do ser humano: o umbigo ou, a região
abdominal. Se em outros tempos o acúmulo de gordura nessa região era um apreciado sinal de
fertilidade, saúde e até mesmo riqueza, hoje busca-se a disciplina, a saúde, o autocontrole e o
estoicismo em barrigas retas, saradas ou “negativas”, como ficou conhecida a barriga da
modelo Candice Swanepoel. Quando os ossos do quadril ficam mais salientes do que o
abdome tem-se uma barriga negativa. Este tipo de perfil corporal, quando não é resultado de
uma excessiva privação alimentar, depende das características físicas de cada uma e é pouco
frequente, ou seja, não é padrão. Ao publicar em uma rede social uma foto de seu abdome, a
top model que é angel5 da marca Victoria’s Secret, despertou o desejo de muitas mulheres e
adolescentes de ter um corpo parecido, provocando uma verdadeira obsessão estética mundial.
Diversas revistas e sites de entretenimento começaram a publicar dietas e dicas de como ter “a
barriga negativa de Candice Swanepoel”, reproduzindo a foto compartilhada pela modelo. A
foto, que foi publicada há aproximadamente seis anos, ainda é compartilhada e usada como
meta de corpo perfeito, assim, o corpo da modelo é exibido, reproduzido, copiado, e
consumido como imagem.
FIGURA 5: Imagem publicada por Candice Swanepoel nas redes sociais

Fonte: Garotas Modernas. Disponível em: https://www.garotasmodernas.com/2013/03/barriga-negativaeu-tenho-mas-e-dai.html. Acesso em: 28 mai. 2019

O corpo não se libertou das algemas que o aprisionou ao longo de tantos séculos.
Novas formas de escravização socioculturais surgem cada vez mais eficientes e tirânicas. Para
Shayana Busson (2014), a alienação que o capitalismo produz no indivíduo a partir de uma
5

Angel é o apelido recebido pelas modelos oficiais da marca Victoria’s Secret.
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dominação material sobre o corpo resulta em confinamento. Conforme a pesquisadora, o
corpo é, pois, o trunfo do sujeito em uma sociedade na qual “quem se adequa à vestimenta e a
feição mais aceita estará moralmente perfeito” (BUSSON, 2014, p.114). A aparência
enquanto modo de apresentar-se socialmente compreende variados fatores como consumo,
identidade, sociabilidade, assim, como afirmam Barbosa, Matos e Costa (2011), cada vez
mais os indivíduos investem em seus próprios corpos objetivando maior poder de estimulação
social e prazer sensual sem perceber que a publicidade e a lógica mercantil se apropriam das
subjetividades relevando as carências e medos mais profundos, como o do envelhecimento e,
por consequência da morte, para vender a possibilidade de adiar o futuro que angustia. “O que
se vende é a possibilidade de se permanecer vivo e belo” (BARBOSA; MATOS; COSTA,
2011, p.29).
Assim, o corpo tornou-se um projeto pessoal que se expressa por si só. Ele precisa ser
construído, moldado e disciplinado para que o indivíduo conquiste seus objetivos: respeito,
reconhecimento e aprovação social, logo, sucesso e felicidade. Percebe-se, então, uma crise
do sujeito que ao sentir a necessidade de se enquadrar a determinados padrões encara uma
imagem em crise refletida no espelho. Quanto maior a insatisfação, mais beneficiada será a
indústria da beleza.
As autoras também reforçam a importância da sexualidade quando se fala em
mecanismos de repressão do corpo. Para elas, o estímulo ao consumo material redobra a
atenção ao corpo e ao prazer estimulando a sexualidade. Por isso vemos tão frequentemente
como um recurso comum da publicidade o uso de corpos esculturais e ditos “ideais” para
vender objetos de desejo. O indivíduo busca que seu corpo seja objeto de desejo que será
consumido pelo outro, e para ser consumido esse corpo precisa estar “adequado”, caso
contrário, sofrerá o estigma da rejeição.
Segundo Barbosa, Matos e Costa (2011) se o corpo foi anteriormente dividido em
dois: matéria e espírito, na pós-modernidade o corpo fragmenta-se em vários pedaços
(músculos, seios, glúteos, coxas, nariz, boca, cabelo etc.) cada um com sentido próprio e com
potencial de consumir e se reconstruir. “O corpo consome principalmente a si mesmo”
(SANTAELLA, 2004, p.128) e essa relação muitas vezes doentia com a perfeição estética
demonstra o mal estar e a crise que se estabeleceu a partir da Modernidade.
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2.4 As santas anoréxicas

Durante o auge do Cristianismo, a recusa do corpo não se reduzia somente à
sexualidade. Como apontam Le Goff e Truong (2006) as recomendações da Igreja também se
referiam aos pecados da boca e aos prazeres alimentares, que caminhavam lado a lado aos
prazeres carnais. A gula era um dos piores pecados uma vez que a alimentação era um das
principais fontes de prazer. Conforme Weinberg e Cordás (2006) o jejum autoimposto possui
uma longa trajetória na história da humanidade. Vários povos da Antiguidade jejuavam
voluntariamente como prática religiosa e a abstinência alimentar era considerada uma forma
de purificação do corpo. O ascetismo era uma atividade muito comum neste período e
objetivava a um propósito de perfeição de vida espiritual. “Constituía uma forma de
autodisciplina e autopunição com um ideal de completa independência das necessidades
físicas” (VANDEREYCKEN; VAN DETH, 1994 apud WEINBERG; CORDÁS, 2006, p.27).
O ascetismo encontrou seu auge no período medieval com as santas jejuadoras. Mulheres
místicas cujo objetivo de suas vidas era imitar a Cristo e manterem-se virgens e castas. A vida
ascética era incentivada por homens da igreja, como São Jerônimo, que recomendava às
jovens que fugissem de suas obrigações matrimoniais recorrendo a uma vida de abstinências.
A jovem nobre romana Blessila, de 20 anos, foi talvez a primeira jovem a morrer por
jejum autoimposto de que se tem notícia. Para Salisbury (1995 apud WEINBERG; CORDÁS,
2006) essas mulheres acreditavam que através das condutas ascéticas estariam livrando-se dos
padrões de comportamento incumbidos por uma sociedade patriarcal como o casamento
arranjado e a maternidade. Elas não queriam ter que lidar com o fardo de conciliar uma
sexualidade feminina passiva e subserviente. Negando a sexualidade poderiam ter algum grau
de poder sobre seus corpos e sobre suas vidas. Já para Bynum (1987 apud WEINBERG;
CORDÁS, 2006) o ascetismo era, na verdade, a única ferramenta da qual a mulher medieval
dispunha para elevar-se espiritualmente.
A abstinência parcial ou total, episódica ou permanente, dá ao místico o
extraordinário sentimento de ser enfim senhor de seu corpo: o espírito
domina finalmente a carne. Há precisamente um “modo anoréxico de ser no
mundo”, com a esperança de escapar a este mundo. Uma sensação de leveza
e vivacidade invade todo o corpo: um estado de beatitude, um sentimento de
liberdade que os anoréxicos conhecem muito bem. Por ter vencido assim seu
corpo, a pessoa se aproxima de Deus e se distingue dos outros (GÉLIS, 2012,
p.58).
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Nos séculos XIII e XIV observou-se uma espécie de “epidemia do comportamento
anoréxico” pois a prática de não comer começou a se espalhar progressivamente entre as
jovens. Não é o intuito deste trabalho ater-se a pormenores da vida das chamadas santas
jejuadoras da Idade Média, mas é relevante destacar algumas características da condição
dessas mulheres e suas similaridades com os transtornos alimentares tal qual conhecidos hoje.
Santa Vilgefortis (acredita-se que viveu entre VIII e X) iniciou um rigoroso jejum ao
descobrir que seu pai, um tirano rei, pretendia casá-la com o rei da Sicília.
A extrema privação alimentar resultou no aparecimento de pelos por todo o corpo e
uma longa barba, possivelmente semelhante ao lanugo, sintoma da anorexia nervosa. Seu pai
mandou crucificá-la e “ainda na cruz ela teria rezado para que todos se lembrassem das coisas
que estorvam as mulheres e das quais ela estava sendo liberada” (WEINBERG; CORDÁS,
2006, p.34). Não se sabe ao certo se Santa Vilgefortis realmente existiu ou trata-se apenas de
uma lenda. Santa Clara de Assis (1193 – 1253) viveu boa parte de sua vida enclausurada em
um mosteiro onde era abadessa. Cruzava noites acordada em abstinência flagelando-se.
Estava a vários dias sem se alimentar, mas permanecia incansável em suas tarefas; mesmo
enferma considerava-se sã e forte.
Esse tipo de comportamento nos remete às jovens anoréxicas, que incitam os
outros a se cuidarem enquanto se impõem mortificações, ao mesmo tempo
em que não se veem como doentes. Some-se a isto a teimosia, o rigor e a
intransigência consigo mesma, a hiperatividade e o desejo de reclusão e
teremos um quadro que se assemelha em muito à Anorexia Nervosa atual
(WEINBERG; CORDÁS, 2006, p.39).

Santa Catarina de Siena (1347 – 1380) foi uma criança amada e mimada por todos.
Teve uma visão de Jesus aos seis anos de idade e aos sete decidiu entregar sua virgindade à
Virgem Maria. Cortou os cabelos e viveu durante anos em retiro espiritual. Passava várias
horas trancada em seu quarto escuro rezando fervorosamente, castigava-se, quase não dormia.
Passou a comer muito pouco e vomitava quando forçada a comer. Realizou um jejum
extraordinário de dois meses e meio, da Quaresma até a Ascensão. Catarina chegou a tal
ponto que seu corpo recusava até água, não podia andar. O Fr. Bartolomeu Dominmici disse
que seu corpo parecia ter sido secado ao sol. Morreu aos 33 anos em Roma (WEINBERG;
CORDÁS, 2006).
A austeridade de seu comportamento serviu de modelo para várias outras santas e
beatas que viriam posteriormente como Santa Maria Madalena de Pazzi (1566 – 1607), uma
jovem determinada e perfeccionista ao extremo, que aos 20 anos de idade disse ter sido
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conduzida por Deus a limitar sua alimentação a pão e água. Forçada pelas superioras do
convento onde vivia a comer maiores quantidades passou a provocar o vômito. Maria
Madalena também tinha episódios de compulsão alimentar, comia rapidamente e às
escondidas grandes quantidades de alimento. Ela relatava o intenso desejo de comer como
uma tentação diabólica e por isso punia-se vigorosamente (WEINBERG; CORDÁS, 2006).
Santa Rosa de Lima (1586 – 1617) inspirou-se em Santa Catarina de Siena começando
a jejuar três vezes por semana e a martirizar-se com vigor tendo apenas dez anos de idade.
Aos quinze prometeu que passaria o resto de sua vida a pão e água e assim o fez. Como Santa
Catarina, cortou os cabelos, dormia pouquíssimo, trabalhava exaustivamente e maltratava seu
corpo das formas mais violentas possíveis, negando a si mesma em prol de sua devoção.
Morreu muito jovem, bem como as outras.
Conforme Jacques Gélis (2012) todos aqueles que desejavam assemelhar-se a Cristo
em suas dores possuíam uma dupla relação com corpo. O corpo era o maior obstáculo para
aproximar-se de Deus, “o maior inimigo”, aquele que é preciso vencer, domar, infligir feroz
disciplina por meio da desvalorização, perda absoluta de si mesmo e rejeição ao mundo
terreno, ao passo que o corpo também era o único “meio de operar sua salvação”, “vetor do
procedimento sacrificial”. Para o autor, o ódio ao corpo era tão presente que se a pessoa não
hesitava em torturá-lo era porque ele não merecia nenhum respeito.
Os jejuns santos declinaram por oposição da própria Igreja católica que dificultou os
processos de canonização das santas. Os jejuns e autoflagelações deixaram de ser vistos como
milagrosos e foram substituídos por caridade. Embora as descrições dos quadros de saúde das
santas jejuadoras sejam em partes semelhantes com o que se conhece hoje por anorexia
nervosa, muitos autores concordam que não se trata de uma mesma anorexia principalmente
pelo fato das motivações serem diferentes.
Autores como Bruch (1965), Crisp (1967), Russel (1985) e Habermas (1996) citados
por Weinberg e Cordás (2006, p.89) apontam que a ausência de questões relativas à distorção
da imagem corporal e fobia de peso, parâmetros para o diagnóstico da Anorexia Nervosa,
diferenciam as santas jejuadoras das anoréxicas modernas. Para Weinberg e Cordás (2006), a
Anorexia Nervosa não se trata de um novo transtorno, um mal da modernidade atribuída à
fatores únicos como o novo papel da mulher na sociedade, pressões midiáticas, questões
familiares, predisposição genética ou personalidade. São, na realidade, um combinado de
fatores que ganham representatividade na cultura.
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3 O CORPO ACESSÓRIO

3.1 Corpo e beleza no Brasil Colonial

No Brasil colônia, as mulheres aprendiam com as europeias a transformar os seus
corpos por meio de uma série de utensílios. Pós, perucas, espartilhos e tecidos disfarçavam as
possíveis imperfeições. A mulher aprendia uma nova representação de si mesma através da
pintura dos olhos, dos lábios e das maçãs do rosto. A moda da época eram cabelos imensos
que chegavam a medir dois metros. Aí se usavam leite de cabra e a gordura do cavalo porque
acreditavam que assim teriam cabelos tão grandes e sedosos quanto os pelos do animal (DEL
PRIORE, 2000).
Ainda que a cultura do embelezamento estivesse lentamente se alastrando entre as
damas da época em um processo sem retorno, a Igreja tentava frear a vaidade feminina
afirmando que modificar a aparência se tratava de um pecado terrível, pois implicava em
alterar a obra de Deus que desenhou seus filhos à sua própria imagem e semelhança. Os
sintomas de anorexia, como a privação alimentar em prol do emagrecimento, mereciam penas
infernais. Como já visto, as mulheres neste período se encontravam-se estigmatizadas por sua
beleza e sexualidade. Seu corpo era apontado pela Igreja como instrumento do pecado e de
forças diabólicas, a perdição da saúde e da alma dos homens, logo, precisava ser contido
(DEL PRIORE, 2000). “Se a Igreja não lhe permitia tal investimento, a cultura lhe
incentivava a forjar os meios para transformar-se” (DEL PRIORE, 2000, p. 29).
Neste meio tempo, uma indústria que viria a ser uma das mais poderosas do mundo, a
cosmética, dava os seus primeiros passos. O propósito era esconder as “imperfeições” das
faces femininas de forma artificial com o uso de produtos usados ainda hoje: mel, amêndoas
doces, gordura de carneiro, água de rosas, pepinos, glicerina, e especiarias como o limão, o
arroz, açúcar e a manteiga de cacau; uma “farmacopeia doméstica”. Uma série de outros
produtos mais exóticos como excrementos de animais e urina também eram usados para o
embelezamento da pele, principalmente o rosto, “lócus por excelência da beleza” (DEL
PRIORE, 2000).
A vestimenta igualmente viria a ser um importante elemento quando se fala em beleza.
A princípio serviam para cobrir as partes mais cobiçadas do corpo feminino, bem como
condicionavam comportamentos, posturas e gestos. As roupas também representavam classes
e papéis sociais, e poderiam ser escolhidas de acordo com a circunstância (DEL PRIORE,
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2000). Ir às ruas era um motivo para estas mulheres se adornarem, caso contrário, vestiam-se
de forma muito simples, apenas com um camisolão branco de tecido muito leve ou uma saia
longa e camisa.
Mary Del Priore (2000) cita a inglesa Maria Graham que, ao visitar residências na
Bahia em 1821, disse em tons de indignação que as mulheres (metade delas senhoras de
sociedade) que não possuíam o hábito de usar coletes ou espartilhos tinham o corpo
“indecentemente desalinhado” e que isto era repugnante. Para a inglesa, uma mulher não
poderia resistir à deformação provocada pelo desleixo e pela sujeira, referindo-se à condição
sanitária da Bahia naquela época (DEL PRIORE, 2000). A postura das mulheres deveria ser
elegante, imponente, teatral, ereta tal qual a haste de um lírio. Se a mulher não possuía esta
característica naturalmente, poderia consegui-la através do uso de espartilhos, dando início ao
que Del Priore (2000) chamou de “estética da compostura”.

3.2 Estética da compostura

Na realidade, o uso do espartilho remonta às civilizações antigas. De acordo com
Béatrice Fontanel (1998) no início do 2º milênio antes de Cristo, as mulheres cretenses já
usavam corpetes para a sustentação dos seios. Este corpete suspendia os seios nus pela base,
que ficavam aumentados pela forte pressão exercida pela vestimenta. As cretenses eram
mulheres sedutoras que apreciavam usar muita maquiagem e roupas extravagantes com
babados que remetiam à figura da Deusa com serpentes, adorada pelo povo de Creta como o
ideal feminino de beleza e símbolo da fecundidade. As sacerdotisas de seios nus chegaram a
serem chamadas de “bonecas maquiadas e artificiais” ou “esplêndidas prostitutas” por autores
– do sexo masculino - do século XX que desconheciam a importância dessas mulheres, as
quais possuíam papéis sociais semelhantes aos dos homens. A estética era considerada uma
arte para a civilização de Minos, igualmente a pintura e a escultura. O vestuário dos cretenses
serviu de inspiração para o que seria a moda parisiense do século XX.
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FIGURA 6: Deusa com serpentes

Fonte: Fatos Desconhecidos. Disponível em: https://www.fatosdesconhecidos.com.br/7-imagens-maisestranhas-de-deuses-ao-redor-do-mundo/. Acesso em: 7 jun. 2019

Continuando sob o prisma da estética da compostura, os primeiros protótipos de sutiãs
surgiram com a civilização grega. A obsessão pela harmonia e beleza fez com que as
mulheres fossem obrigadas a usar largas faixas de tecido envolvendo e comprimindo os seios
de modo que permanecessem firmes ao caminhar. Essas faixas eram usadas desde o período
arcaico, no início do primeiro milênio mas só se tornaram largas no século V a.C., época
clássica (FONTANEL, 1998). Em Roma, as mulheres “deviam apagar seus atributos
femininos e que tinham um status inferior ao dos homens” (FONTANEL, 1998, p.15). Os
seios flácidos eram inadmissíveis, por causa disso as romanas também usavam faixas
comprimindo o busto, mas dessa vez o intuito era impedir o crescimento. Caso as faixas não
surtissem efeito e os seios continuassem a crescer excessivamente, o mamillare, era um sutiã
de couro que esmagava o busto causando forte incômodo. Do mesmo modo existiam receitas
caseiras com ingredientes inusitados para tratar o crescimento indevido como lama, pó de
pedra de Naxos e cataplasmas de miolo de pão embebido no leite (FONTANEL, 1998).
Se ao fim da Antiguidade greco-romana, a moda pretendia esconder as formas
femininas, principalmente os seios, ao longo dos séculos XII e XIII houve uma grande virada.
A indumentária servia agora para realçar a aparência dos corpos e verticalizá-los de modo a
alongar a silhueta tal qual as finas colunas góticas (FONTANEL, 1998). O ideal feminino da
Idade Média eram seios pequenos, brancos, bem firmes e o ventre arredondado. Sem esquecer
dos pés que também permeavam as fantasias eróticas dos homens da época. No século XV,
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em Borgonha, algumas mulheres chegavam a usar bolsas estofadas sob os vestidos para obter
um ventre proeminente.
Com a moda das roupas bem justas ao corpo alongando a silhueta, uma série de peças
semelhantes ao espartilho foi surgindo. O objetivo era conter a “moleza intrínseca” do corpo
feminino corrigindo sua “fragilidade natural constitutiva” e impedindo que as vísceras
deformassem o abdome. O surcot, um colete atado por cima do vestido foi amplamente usado
até o Renascimento. As peças vão se tornando mais pesadas e duras com o decorrer dos anos
(FONTANEL, 1998).
FIGURA 7: Colete de ferro do século XV (Museu de Cluny, Paris). Estas gaiolas metálicas eram
reservadas, ao que parece, às mulheres vítimas de malformações.

Fonte: (FONTANEL, 1998, p.27)

Quando as roupas curtas se popularizaram entre os homens, a vestimenta feminina
passou a servir a três propósitos: envolver a parte superior do corpo, afinar a cintura e alongar
a silhueta. Com o reinado de Carlos V, ao fim do Renascimento, os ventres protuberantes
saem de cena e deixam de ser atraentes, “surge uma nova sensibilidade à retidão. As posturas
assumem um aspecto altivo, demonstrando as qualidades da alma” (FONTANEL, 1998,
p.29). Os vestuários se tornaram ainda mais rígidos, os dorsos das damas tinham formato de
funil pelo uso demasiado dos espartilhos exercendo forte contração abdominal, “o espartilho
apertava tanto seus estômagos que seus plexos solares ficavam excessivamente comprimidos:
elas desmaiavam a troco de nada, e principalmente após as refeições” (FONTANEL, 1998,
p.35).
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O culto à beleza ultrapassava os limites da saúde. As mães diziam às suas filhas que
elas jamais fariam bons casamentos se não apertassem suas cinturas. Em 1859, um jornal de
Paris divulgou a notícia da morte inesperada de uma jovem de 23 anos dois dias após um
baile. A autópsia revelou que o fígado havia sido perfurado por três costelas quebradas
(FONTANEL, 1998, p.54).
Ambroise Paré, considerado o pai da cirurgia moderna, médico de Henrique
II, de Francisco II, de Carlos IX e de Henrique III, teve um dia sobre sua
mesa de dissecação um cadáver feminino com a cintura fina; pôde então
mostrar a seus alunos que as costelas da mulher se cruzavam! A partir de
então o busto tornara-se prisioneiro, quaisquer que fossem os caprichos da
moda (FONTANEL, 1998, p. 30-31).

Do século XVI até o fim do XIX o uso dos espartilhos esmagadores nunca foi
questionado pela burguesia e aristocracia uma vez que representava superioridade, o prestígio
de pertencer a uma classe dirigente, “um entrave absoluto ao esforço útil. [...] O uso do
espartilho marcava a imperiosa necessidade de se distinguir do povo” (FONTANEL, 1998,
p.39). Mesmo as camponesas que precisavam trabalhar usavam um tipo de corselete mais
frouxo, sem as barbatanas de baleia, símbolo da aristocracia, para realçar a cintura e sustentar
os seios. Este era amarrado na frente, dispensando a necessidade da ajuda de empregados
domésticos como ocorria com os espartilhos aristocráticos (FONTANEL, 1998).
Percebe-se que as mudanças culturais e políticas exerciam influência direta sobre a
moda e os costumes. Com a queda do regime houve também a queda dos espartilhos. A
Revolução Francesa trouxe uma simplificação do vestuário e consequentemente o abandono
dos espartilhos. Porém, entre idas e vindas, a necessidade de moldar o corpo feminino está tão
enraizada na sociedade que, no período do Consulado, ele ressurge repaginado para atender às
novas demandas daquelas senhoras (FONTANEL, 1998). Existiam, inclusive, espartilhos
desenvolvidos especialmente para as crianças.
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FIGURA 8: A atriz Polaire (1874 - 1939), se destacou na carreira graças ao seu físico excepcional e sua
cintura de vespa de 41 cm de circunferência, se tornando uma referência de corpo para as mulheres da época.

Fonte: Blog À la découverte du cinema. Disponível em: https://jssica.skyrock.com/tags/cdeD0pw8Buq2012_153.html. Acesso em: 6 mai. 2019

A cintura extremamente fina e marcada, como uma ampulheta, sinaliza o triunfo do
espartilho durante o Império (1804 – 1815). Mais tiranos do que nunca, contemplavam a
moda dos seios pequenos e separados. “A cintura, antes situada bem embaixo dos seios, desce
ao seu lugar normal, o que trouxe de volta o gosto pelas silhuetas finas e, por consequência, o
uso de espartilhos ainda mais terríveis. Uma vez mais o conforto deve curvar-se diante da
aparência” (FONTANEL, 1998, p.47). Quanto menos natural mais sedutora, a mulher dos
anos 1800 era “espetacularmente inútil”. Atada, abotoada, apertada, amarrada, presa,
disciplinada, permanecerá assim até 1914. A partir dos anos 1900, os espartilhos passaram a
ser veementemente combatidos, resultado dos esforços de médicos e feministas que faziam
duras críticas à peça. A moda passa mais uma vez por profundas mudanças e as silhuetas em
formato de S dão lugar àquelas mais naturais.
A mudança não é, entretanto, consequência do trabalho de um punhado de
criadores. A evolução das mulheres incita os costureiros a criar modelos que
correspondam melhor a suas necessidades. Seu modo de vida está mudando,
sobretudo a partir de 1907. A grande burguesia não é mais a única que pratica
esportes e que lança as modas; uma classe média de mulheres que trabalham
começa a emergir. [...] O espartilho diminui de tamanho e torna-se mais
flexível. Pela primeira vez, a mulher da moda se mantém direita e “quase”
livre em seus movimentos... Paradoxo da moda e dos costumes, essa linha
mais natural faz nascer um novo estilo de espartilhos longos descendo quase
até os joelhos. Em 1908, é quase impossível sentar-se (FONTANEL, 1998, p.
85).
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“A Primeira Guerra Mundial desferirá um golpe fatal no espartilho” (FONTANEL,
1998, p.91). As mulheres assumem o papel que outrora era exercido pelos homens em vários
âmbitos sociais. A saia longa e o espartilho incomodavam e impediam os movimentos durante
a execução do trabalho nas fábricas. Até as burguesas deixaram de lado as roupas muito
complicadas consideradas, nesta época, de mau-gosto. Durante a guerra, os espartilhos
encurtaram e se tornaram mais leves e flexíveis até finalmente serem substituídos pelas cintas.
Nos anos 1920, os espartilheiros passam a fabricar os corpinhos, famosos por achatar os
seios. Como aponta Béatrice Fontanel (1998), não se pode pensar que de um momento para o
outro as mulheres deixaram de usar peças estrangulantes, entretanto, com as mudanças sociais
resultantes do período de guerras as mentalidades foram se transformando ao passo que novas
formas de aprisionamento vão surgindo.
A cintura fina parece continuar sendo uma exigência ao corpo e beleza femininos.
Mesmo após anos do fim da imposição da utilização dos espartilhos, milhares de mulheres
continuam a fazer uso de determinadas técnicas para reduzir alguns centímetros na
circunferência. Enquanto a onda de movimentos feministas propõe a libertação do corpo,
muitas mulheres encontram sua autoestima “justamente no símbolo que representa uma época
de “ditadura” da beleza feminina de quatro séculos atrás: o corset” (MORI, 2017, S. n.). Uma
técnica que tem sido bastante disseminada atualmente é o tight lacing (laço apertado), uma
prática onde se usa continuamente um corset para que as costelas flutuantes – assim
denominadas pois não se articulam ao osso esterno, sendo fixadas somente às vértebras – se
curvem proporcionando a tão desejada silhueta de violão. Apesar de a técnica necessitar de
espartilhos apropriados para a prática e adaptados ao corpo da cliente, ainda assim requer
disciplina e muitos cuidados, ou pode causar riscos permanentes a saúde da praticante. As
cintas modeladoras também oferecem igual risco quando usadas de forma inadequada, mas
continuam sendo massivamente divulgadas por celebridades nacionais e internacionais como
as irmãs Kardashian-Jenner e a atriz brasileira Paolla Oliveira, entre muitas outras adeptas.
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FIGURA 9: As famosas irmãs Kardashian-Jenner (da esquerda para a direita: Kylie Jenner, Kourtney
Kardashian e Khloé Kardashian) exibindo suas cintas modeladoras nas redes sociais.

Fonte: Instagram @khloekardashian. Disponível em: https://www.instagram.com/p/_SFP2lBRoq/.
Acesso em: 4.mai.2019

3.3 Efeito sanfona das formas
No

território

brasileiro,

as

linhas

retas ou desarmônicas também ganharam

sinuosidades por meio desta inflexível indumentária. As cinturas torturadas eram um sinal de
grande virtude e controle das turbulências do corpo. Supõe-se que seu uso generalizou-se por
aqui durante o Segundo Império. As exigências sobre o comportamento, o modo de vestir e
sobre o corpo da mulher brasileira já eram altas neste período. Os bailes, espetáculos teatrais e
cerimônias da Corte eram eventos a parte e exigiam vestimentas específicas para tais
ocasiões: jóias, vestidos longos e redondos, enfeites de cabeça, luvas, xales, flores, leques e
tudo o mais que irradiasse elegância, beleza e, claro, decência. O que Mary Del Priore (2000)
chamou de “efeito vitrine”; uma cultura de aparências sendo exibida em praça pública, ou
melhor, nos bailes e eventos da alta sociedade. Uma demanda de consumo crescente surgida a
partir dos hábitos sociais instaurados pela família real no Brasil.
A influência da moda francesa era muito forte, nas ruas do Rio de Janeiro observavamse o surgimento de diversas boutiques e armarinhos de luxo a fim de trazer as últimas
tendências às damas brasileiras. Foi nessa época que começaram a chegar os primeiros jornais
de moda e comportamento voltados ao público feminino como o Correio das Modas (1839), o
Espelho Fluminense (1843) e o Recreio do Bello Sexo (1856). Por falar em acessórios da
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moda, espartilhos, chapéus, luvas e sapatos mereciam uma atenção especial uma vez que eram
signos nobres da improdutividade, da vida ociosa e conferiam distinção social às moças,
principalmente aquelas que desejavam fazer parte do “espetáculo dos privilegiados” (DEL
PRIORE, 2000, p.36).
No século XIII, na Europa, os pés eram motivo para as mulheres serem castigadas pela
Igreja. Aquelas que usavam vestidos muito curtos, ou seja, que mostrassem os pés ou, pior
ainda, as panturrilhas, eram terrivelmente castigadas já que estas partes possuíam poderes
eróticos e exibi-las por aí era mais ultrajante do que a nudez dos seios. Por isso, as mulheres
da época usavam profundos decotes e vestidos com caudas gigantes que se arrastavam pelo
chão (FONTANEL, 1998). As mãos e os pés femininos, a propósito, eram capazes de
despertar o desejo genuíno dos homens. Mas para isso precisavam ser de determinadas
formas: as mãos deveriam ser longas e os dedos finos com unhas arredondadas e transparentes
enquanto os pés precisavam ser pequenos, finos e delicados (DEL PRIORE, 2000).
Claro que estas características estavam reservadas às mulheres de boas famílias, estas
sim poderiam ser belas e admiradas. Às escravas e trabalhadoras braçais lhes restavam os pés
e mãos grandes e largos, pouco ou nada atraentes aos olhos de uma sociedade onde a beleza
legítima também estava associada ao pertencimento a um determinado grupo social. É
possível constatar que “beleza e elegância, no século XIX, eram uma coisa só” (DEL
PRIORE, 2000, p.56), ser bonita não era uma associação a características físicas, mas sim, à
pertença a uma linhagem. Uma plebeia poderia até ser bela, mas nunca seria aceita como tal.
Beleza era um privilégio de poucas (DEL PRIORE, 2000).
Os quadris largos eram sinônimo de fecundidade, aquelas que não o possuíam eram
tidas como “deficientes de corpo”. Algumas mulheres usavam enchimentos chamados de
anquinhas para avantajar a região inferior do corpo. “Ancas eram o símbolo da mulher
sexuada, desejável e fecunda. Feliz prisioneira dessas formas, ela sublinhava a relação entre
sua conformação anatômica e sua função biológica e, ao mesmo tempo, sagrada: reproduzir,
procriar, perpetuar” (DEL PRIORE, 2000, p.58). Assim, e ainda segundo Mary Del Priore, o
ideal de beleza estabelecido no Brasil no século XIX era o corpo elegante, esbelto, em
formato de ampulheta moldado através do uso dos espartilhos que comprimiam o ventre,
sustentavam os seios e projetavam o traseiro. Ombros arredondados e suavemente inclinados,
pescoço flexível, seios desenvolvidos, braços roliços, pulsos magros e delicados. Pernas
sólidas, pés pequenos.

45

No rosto, fronte alta e lisa pois significava um temperamento dócil, sobrancelhas
naturalmente arqueadas. O nariz nem muito pontudo nem muito largo e os lábios carnudos,
uma vez que lábios finos eram sinal de mesquinharia. Logo, a mulher não poderia ser redonda
demais pois a obesidade era rechaçada, nem muito magra pois assim não seria boa o bastante
para reproduzir. O quadril largo deveria ser acompanhado de uma cintura fina e seios fartos
para satisfazer aos filhos e também aos maridos. Para Naomi Wolf (1992), a beleza da mulher
tinha intrínseca relação com a sua fertilidade em uma espécie de seleção sexual; as mulheres
belas têm mais sorte na reprodução. “Uma beleza feita de convenções que deveria inspirar
pânico às nossas avós, temerosas, coitadas, de que se descobrissem seus vícios e defeitos, no
menor dos movimentos, no mais inocente dos gestos, na menos feliz das características físicas
e hereditárias” (DEL PRIORE, 2000, p.60). Mas o que difere as mulheres do século XIX das
mulheres dos anos 2000?
Segunda metade do século XIX e mais uma drástica mudança nas formas femininas. O
corpo ampulheta é deixado para trás. O auge do Romantismo na literatura também romantiza
a figura das mulheres. As cosméticas agora prometiam vivacidade às faces lânguidas e
marmóreas. Pós, lápis pretos, essências de rosas e corantes foram amplamente usados. Na
Europa, no início do mesmo século, a prática de exercícios físicos em ginásios passou a ser
uma preocupação feminina. A ideia de saúde relacionada à movimentação do corpo começou
a ser disseminada por médicos e teóricos e não demorou a fazer a cabeça das damas da elite
brasileira que já praticavam a equitação desde o reinado de D. Pedro II. (DEL PRIORE,
2000).
No início da República foi que de fato o corpo feminino começou a movimentar-se. O
novo ideal de beleza também estava diretamente relacionado à saúde. As roupas foram se
simplificando assim como os penteados para facilitar a prática das atividades. As saias
começaram a subir mas as cinturas permaneciam submissas aos espartilhos, agora mais
maleáveis, com varetas flexíveis de aço ao invés das barbatanas de baleia. Em 1918 as moças
substituem os espartilhos pelos corpinhos, que permitem maior liberdade dos movimentos.
(DEL PRIORE, 2000).
O corpo começa a se soltar e o século XX inaugura a moda da mulher magra. A
obsessão pelo emagrecimento começa com a determinação de tamanhos, as formas
anatômicas as quais todos os corpos deviam corresponder. “Além de constrangimento moral e
não apenas corporal, o tamanho traduzia, num martírio mental e não mais físico, a linha de
demarcação que passara a reprovar e estigmatizar toda mulher que o extrapolasse” (DEL
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PRIORE, 2000, p.66). Isso porque as modas que vinham da Europa revelavam corpos
delineados por exercícios físicos. A caça às gordurinhas se inicia. Neste mesmo período o
comércio de produtos de beleza e artigos de moda dá outro salto. Ateliês vendem artigos de
luxo importados para uma clientela sofisticada. Em contrapartida, as classes populares
adquirem poder de compra por meios das liquidações. Vitrines, revistas, anúncios incitam o
desejo de consumir mais e mais. A apresentação física torna-se fundamental e deve-se fazer
todo o possível para melhorá-la. Novamente o “efeito vitrine” é o que conta “e a palavra de
ordem é beleza! Toda feiura deve ser banida” (DEL PRIORE, 2000, p.71). A indústria dos
cosméticos fornecia a salvação para aquelas desprovidas de beleza. Só era feia quem quisesse
ser. As imagens femininas invadiam as revistas em forma de conselhos de beleza.
Paralelamente, a indústria cinematográfica americana multiplicava essas imagens articulando
novos ideais estéticos. Todas queriam o cabelo, o corpo, as roupas, a confiança, a fama e o
dinheiro que as estrelas do cinema conquistavam. O corpo feminino se transforma em objeto
de um desejo fetichista (DEL PRIORE, 2000, p.74).
Ao contrário do que se imagina, como aponta Maria Rita Kehl (2004), não se trata do
predomínio da imagem sobre a personalidade, ou da aparência sobre a “essência” que
qualifica a sociedade contemporânea. A psicanalista explica que o que diferencia esta geração
das passadas é a espetacularização da imagem e seus efeitos sobre uma massa amorfa de
indivíduos consumidores da subjetividade alheia. Por isso existe uma íntima ligação entre os
meios de comunicação de massa e o mercado. A autora exemplifica que a preocupação em
expor uma personalidade pública é sintomática das sociedades burguesas desde os seus
primórdios. Cada cidadão burguês emitia e recebia sinais de distinção através da imagem
corporal. Esses sinais, quando bem construídos, podiam revelar sua posição social, por essa
razão, a apresentação pessoal era tão importante para essas sociedades (SENNETT, 2004,
p.66 apud KEHL, 2004). Cada detalhe era pensado para que se pudesse prever que os sinais
recebidos pelo outro fossem interpretados da maneira correta.
Atualmente é a mídia quem emite esses sinais, “antecipando nossa percepção da
realidade”. Segundo Maria Rita Kehl (2004), os indivíduos sofreram um “achatamento
subjetivo” mediante o abarcamento da sociedade do consumo. A subjetividade extenuada
dedica-se, então, a exaltar a imagem espetacularizada de outros que, supostamente, são
dotados de “dimensões da humanidade que o homem comum já não reconhece em si mesmo”
(KEHL, 2004, p.67), ou seja, o enfraquecimento da subjetividade faz com que um indivíduo
venere o outro por acreditar que este possui qualidades que ele não possui. Seria esse o efeito
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de um fetiche? Para a autora, a lógica do fetichismo da mercadoria se transferiu para o campo
onde transitam as imagens. Ela promove a hipótese de que as sociedades espetaculares
fizeram um retorno das propriedades do fetiche: dos objetos para os corpos humanos. Desse
modo, “as imagens, em sua incorporeidade eletrônica – produz o investimento das mesmas
crenças que sustentam o fetiche, sobre a imagem dos indivíduos mais destacados nesta
produção de espetáculos” (KEHL, 2004, p.80).

3.4 As estrelas e a construção de um padrão estético

O cinema e sua erupção de imagens aguçam os indicadores de beleza a partir da
celebração de corpos belos, inspirando novos modelos de aparência. Nesse mundo imagético,
o cinema “legitima visões mais hedonistas da beleza” (VIGARELLO, 2006, p.157). Vigarello
(2006) defende que o cinema propôs uma democracia da beleza por intermédio de um
processo meritocrático onde a premissa é que não existe mulher feia, apenas mulheres
descuidadas.
A estrela não é apenas uma atriz (MORIN, 1989). A estrela, para Edgar Morin (1989),
é um híbrido que nasce do casamento entre atriz e personagem. Quando a intérprete excede a
personagem no plano mítico, temos uma vedete. Mas quando a atriz absorve a essência
heroica, divinizada e mítica, oferecendo uma contribuição própria, temos uma estrela. Sua
divinização é o que a faz ser adorada e copiada por todos (MORIN, 1989). “A estrela é
sobretudo uma atriz ou um ator que se torna objeto do mito do amor, a ponto de despertar um
verdadeiro culto” (MORIN, 1989, p.27). No auge da juventude, elas dispõem de grande poder
de sedução. Seu capital é um corpo e um rosto fascinantes que contribuíram fortemente para a
concepção de um modelo de beleza quimérico. Suas atitudes serviram como paradigmas de
comportamento para mulheres de várias gerações. Segundo Morin (1989) os famous players
não serão mais as velhas vedetes do teatro, é o tempo dos rostos novos e adoráveis. “O teatro
não exige que os atores sejam belos. O star system quer belezas” (MORIN, 1989, p.27).
Em 1918, o cineasta Cecil B. De Mille lançará o modelo de mulher bela e provocante,
resultado de uma receita com três ingredientes básicos que garantiram o sucesso em
Hollywood: beleza, juventude e sex-appeal. A era gloriosa inicia-se em 1920 e vai até 1932.
Durante este período surgem alguns arquétipos femininos que dominam as telas do cinema. O
primeiro deles seria a virgem inocente, com grandes olhos crédulos e lábios finos, bem
delineados, levemente sarcásticos. Rostos angelicais, narizes pequenos, cabelos ondulados,
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olhos quase sempre claros; a mocinha destinada a sofrer durante toda a trama. Representada
por atrizes americanas como Lillian Gish e Mary Pickford.
FIGURA 10: Lillian Gish

FIGURA 11: Mary Pickford

Fonte: Gettyimages. Disponível em:
https://www.gettyimagesgallery.com/images/lilliangish/. Acesso em: 7 jun. 2019

Fonte: The Guardian. Disponível em:
https://www.theguardian.com/film/2016/apr/25/ marypickford-silent-film-megastar-gladys-smith-actorproducer-mogul. Acesso em: 7 jun. 2019

A vamp vem da mitologia nórdica, imoral, perversa e selvagem (que o próprio star
system eliminará anos depois) enquanto a grande prostituída foi inspirada nas mitologias
mediterrâneas. Estes dois arquétipos fazem parte do grande arquétipo da femme fatale. Este se
universalizou rapidamente tornando-se o mais aclamado de todos os arquétipos. Entre a
virgem e a mulher fatal está a divina, que carrega características de todos os arquétipos:
misteriosa, sedutora, se difere da femme fatale por sua pureza de alma. Sofre tanto quanto a
virgem mas também faz sofrer. Representada por Greta Garbo, a divina é a mulher ideal da
época (FONTANEL, 1998): corpo magro, silhueta sem curvas, voz grave e um rosto de traços
perfeitos. Um rosto imortal. Essas personagens se tornaram pontos de referência comuns para
milhões de indivíduos. Admiradas pelas mulheres e desejadas pelos homens. Segundo Louro
(2010), não só o cinema como a televisão, as revistas e a publicidade exercem suas
pedagogias servindo como confiáveis guias para dizer como era uma mulher desejável. O
problemático é o quanto se faz para aproximar-se desta representação.
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Edgar Morin (1989) afirma que as estrelas são totalmente erotizadas e que o erotismo
se fixa, principalmente, nos rostos, corpos e nas roupas. Isso as torna tão desejáveis aos olhos
do público, uma vez que permeiam o imaginário “mítico”.
A história das estrelas retomou a seu modo a história dos deuses. Antes dos
deuses, antes das estrelas, o universo mítico, a tela, estava povoado de
espectros ou fantasmas portadores do estigma do duplo. Progressivamente,
algumas dessas presenças tomam corpo e substância, são magnificadas,
expandem-se em deuses e deusas. [...] as estrelas -deusas humanizam-se,
tornam-se novos mediadores entre o mundo maravilhoso dos sonhos e a vida
quotidiana. [...] A individualidade humana afirma-se segundo um movimento
do qual participa a aspiração de viver à imagem dos deuses, e de igualá-los,
se possível. [...] As novas estrelas “assimiláveis”, as estrelas modelos -devida, correspondem a um apelo mais profundo das massas no sentido de uma
salvação individual, e suas exigências, nesse novo estágio de individualidade,
se concretizam num novo sistema de relações entre real e imaginário.
(MORIN, 1989, p. 20-21)

A beleza é uma das fontes do estrelato, portanto, qualquer mulher que possua essa
qualidade espontânea e insubstituível pode atuar no cinema, ou melhor, qualquer mulher nãofeia. Quando não for suficientemente bela, o cirurgião e um bom maquiador se encarregarão
de criar a beleza ou elevá-la a níveis grandiosos e imutáveis. Um nariz desarmônico pode
custar a glória de uma estrela. A maquiagem é um elemento crucial na vida das estrelas de
cinema sendo essencialmente uma maquiagem de beleza. Assim como a maquiagem do
cotidiano, deve resgatar a juventude e o frescor, revigorar, esconder as rugas, corrigir
imperfeições e ordenar os traços mediante padrões estéticos podendo ser helênicos, orientais,
exóticos, provocantes, românticos, felinos (MORIN, 1989). O star system recriou a arte da
maquiagem, dos figurinos, do comportamento, dos gestos, da fotografia, da cirurgia que
aperfeiçoa mas que também é capaz de fabricar a beleza.
A maquiagem está de tal maneira associada à estrela de cinema que toda a
moderna indústria dos cosméticos nasceu com Max Factor e Elizabeth Arden,
maquiadores das vedetes hollywoodianas. [...] A beleza inalterável das
estrelas implica uma maquiagem inalterável: no coração da selva, em meio a
escombros, atormentada pela sede ou pela fome, maravilhosos rostos
“maxfactorizados” atestam a presença do ideal no seio do real. O cinema
sempre evita revelar o rosto de uma estrela na sua verdade nua (MORIN,
1989, p. 28-29).

Não só a maquiagem e a cirurgia plástica contribuem para a esplêndida beleza
apresentada pelas estrelas de cinema. A fotografia e todos os elementos de filmagem são seus
grandes aliados pois devem considerar sempre os melhores ângulos para que essa beleza não
se perca em nenhum detalhe. Aquelas que eram baixas se corrigiam a altura, a intensidade da
luz ajudava a selecionar o perfil mais atraente (MORIN, 1989). “O estético domina o real”
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(MORIN, 1989, p.31). “O cinema jogou com os corpos, a luz, a tela, os sentidos do
espectador, levando longe as expectativas e os desejos do tempo. Serviu o real pelo irreal,
projetando suas silhuetas como “mensageiras de beleza”” (VIGARELLO, 2006, p.158).
Este momento histórico apresentou uma peculiaridade interessante: a beleza das
estrelas de cinema não era só objeto de admiração, mas uma possibilidade para todas. Eram
vendidas como mulheres inacessíveis-acessíveis, isto é, mulheres comuns em meio à multidão
que foram transformadas através de uma série de cuidados específicos de beleza. Revistas da
época não hesitavam em divulgar os preciosos segredos de beleza das estrelas para que todas
as mulheres pudessem adquirir o mesmo charme e sex appeal. As marcas usavam seus nomes
e imagens para vender produtos. As estrelas revelavam que seus corpos delgados e rostos
angulosos eram fruto de uma severa disciplina para o emagrecimento, rígidas rotinas de
exercícios físicos e os frequentes procedimentos estéticos. Não escondiam o martírio para
adquirir determinado shape. As palavras de ordem eram disciplina, cultura física e regime.
(VIGARELLO, 2006).
Com a beleza, surge outra exigência para as estrelas: a juventude. Conforme Del
Priore (2000), a mulher velha, que enfeitava os álbuns e retratos de família na sala de jantar, é
banida de cena e desaparece da vida pública. Segundo Morin (1989), no cinema
hollywoodiano, até 1940, a idade média das estrelas femininas era de 20-25 anos.
Diferentemente dos homens que ao amadurecerem atingiam a idade sedutora ideal.
Amadurecer, não envelhecer. Envelhecer era inconcebível.
Os institutos de beleza e a indústria dos cosméticos têm um novo desafio:
rejuvenescer, eliminar as rugas, devolver ao rosto o seu frescor juvenil. Com isso até se
poderia manter certa mulheres, as quarentonas, na ativa. “Sempre belas, sempre jovens,
sempre apaixonadas” (MORIN, 1989, p.31). Mas em determinado momento, quando as
marcas do tempo tornam-se indissimuláveis, “a estrela trava seu último combate para então se
decidir por deixar de estar apaixonada, isto é, jovem, e bela, isto é, estrela” (MORIN, 1989,
p.31). Para Wolf (1992) o envelhecimento na mulher é considerado feio porque os elos entre
as gerações de mulheres devem sempre ser rompidos, de modo que as velhas temem as jovens
e as jovens temem as velhas e, assim, o mito da beleza maltrata a todas.
Não obstante, a velhice passa a ser vigorosamente relacionada ao acúmulo de gordura
e, não somente, à falta de prestígio que, consequentemente, requer o afastamento do convívio
social. Le Goff e Truong (2006) vão dizer que na Idade Média, as mulheres velhas eram
feiticeiras em potencial e possuíam má reputação. O termo vetula frequentemente usado nos
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textos das histórias da época que significa velhinha qualificava sempre uma personagem
maléfica. Eco (2007) reforça que nesse período a velhice era símbolo de decadência física e
moral. No Renascimento, a feiura feminina será objeto de divertimento burlesco. Onde
velhice, feiura e gordura tornam-se sinônimos, inicia-se uma nova era, talvez a mais
problemática delas. A era da lipofobia. Era inadmissível ver beleza em um corpo obeso. Ser
gordo e velho ia contra os tempos modernos que exigiam agilidad e.
Não se associa mais o redondo das formas – as “cheinhas” – à saúde, ao
prazer, à pacífica prosperidade burguesa que lhes permitia comer muito, do
bom e do melhor. A obesidade começa a tornar-se um critério determinante
da feiura, representando o universo do vulgar, em oposição ao elegante, fino
e raro. Curiosamente, esbeltez e juventude se sobrepõem (DEL PRIORE,
2000. p. 75).

As silhuetas retas não permaneceram em alta durante todo o século XX, as curvas
voltam à cena, mais uma vez. A ampulheta retorna repaginada e pretensiosa: quadris e
nádegas arredondadas e seios pequenos. Este era por unanimidade o gosto masculino (DEL
PRIORE, 2000). “Quatrocentos anos de morenas e mulatas sinuosas, [...] resistiam
bravamente aos modelos importados e aos avanços das beldades escandinavas, ditadas pelo
higienismo ou hollywoodianas, impostas pelo cinema!” (DEL PRIORE, 2000, p. 76). Será
mesmo?

3.5 Supremacia da aparência

É possível observar que o corpo da mulher brasileira passou por muitas transformações
ao longo dos anos. Esse efeito sanfona das formas segue em busca da fórmula mágica da
aparência atraente disseminada pela mídia: ser bela, jovem e saudável. A supremacia das
imagens midiáticas introduziu a tirania da perfeição física e uma ideia de “plasticidade do
corpo” (SIQUEIRA; FARIA, 2007, p. 172), imagens que correspondem a ideais intangíveis
uma vez que são friamente manipuladas. Maria Rita Kehl (2004) questiona se esta seria a
cultura do corpo onde todas querem ser magras a qualquer custo.
A figura da Barbie americana, magra, loura, com longos cabelos lisos, lábios carnudos,
seios volumosos e cintura super fina torna-se o suprassumo do belo; aquilo que se espera de
qualquer mulher. A beleza que a mulher precisa desejar. “A fotografia, o filme, a televisão e o
espelho das academias dão à mulher moderna o conhecimento objetivo de sua própria
imagem. Mas, também, a forma subjetiva que ela deve ter aos olhos de seus semelhantes”
(DEL PRIORE, 2000, p.80). Seios e bumbum durinhos são resultado de um corpo
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disciplinado na academia ou moldado pelas intervenções cirúrgicas, cada vez mais possíveis
àquelas que não têm tanto dinheiro. A máquina dos milagres pode dar um novo corpo e um
novo rosto que nunca envelhecem. E quando envelhecem podem ser rapidamente substituídos
por peças novinhas em folha. O gosto por seios e nádegas artificiais, por exemplo, começou
em 1885, quando surgem os primeiros seios artificiais em três tipos de materiais: cetim
matelassê, borracha ou pele de chamois. O “Mammif” era um par de seios falsos que poderia
ser inflado ao gosto da cliente (FONTANEL, 1998).
Lucia Santaella trabalha em seu livro Corpo e comunicação o conceito de corpo
exorbitante, que nada mais é do que “o corpo especular das imagens das mídias; o corpo que
prolifera na multiplicação desmesurada de imagens fotográficas e nos desdobramentos
virtuais favorecidos pelas novas tecnologias” (SANTAELLA, 2004, p.128). Segundo a
professora, foi mediante o surgimento da fotografia que se tornou possível a contemplação
estética e a reprodutibilidade do corpo. A manipulação da imagem decorrente do
aprimoramento técnico deu vazão a prática de corrigir os defeitos por meio de ferramentas
tecnológicas distanciando a fotografia da fidedignidade da qual ela foi criada.
Assim, o corpo das atrizes e modelos atingiu o status de perfeição e essas imagens
femininas, por todo o fetichismo que sustentam, apresentam corpos homogeneizados,
semelhantes nos padrões de beleza impreterivelmente obedecidos (SANTAELLA, 2004). As
imagens da mídia são tão onipresentes que é difícil impedir que elas atuem inconscientemente
sobre o desejo mesmo quando se tem ciência da influência que elas exercem, logo, a
percepção que os indivíduos têm do próprio corpo é determinada pelas imagens que circulam
na mídia e “destituem de sentido não apenas todas as aparências que não se enquadram nos
seus moldes, mas mais do que isso, todos aqueles que ficam na sombra, à margem das luzes
gloriosas do exibicionismo” (SANTAELLA, 2004, p.131).
Pares complementares dos corpos de aparência plastificada dos self-builtmen, seus corpos são tão perfeitos que parecem cobertos de verniz, de uma
película transparente, que vitrifica o corpo, um corpo sem poros, sem
exsudação, nem excreção, funcionalizado como um revestimento de celofane,
exibindo a imortal juventude da simulação (SANTAELLA, 2004, p.129).

O culto à beleza sobretudo a valorização da juventude são perigosos. Torna-se, como
colocou Mary Del Priore (2000), um desafio ao tempo e às leis naturais. A mulher tornou-se a
única responsável pelo seu envelhecimento. Ainda mais problemático quando se percebe
modelos de beleza estrangeiros ameaçando um padrão nativo. Reflexos de uma sociedade que
não valoriza a identidade, mas a identificação. Uma sociedade que julga buscar a
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originalidade mas que se perde na regra. Não se tolera mais os pequenos defeitos, aqueles
com os quais se dizia fazer parte de quem você é, o que te torna único e diferente. Nada disso
importa. Quanto mais diferente da maioria mais rejeição e sofrimento. A identidade de uma
mulher é a sua beleza e, por conseguinte, permanecerá suscetível à aprovação externa
(WOLF, 1992, p.17).
Para Maria Rita Kehl, “o corpo é ao mesmo tempo o principal objeto de investimento
do amor narcísico e a imagem oferecida aos outros” (KEHL, 2004, p.175). O outro é o
indicador da verdade do sujeito. A aceitação e a inclusão social dependem dele. E o corpo,
nada mais é, do que o objeto do amor próprio, ou seja, é por meio das trocas realizadas pelo
corpo e o exterior que as sensações são sentidas, por onde se fornecem os sinais de distinção
semelhantes aos da burguesia do final do século XVIII, é através do corpo que se provoca e
sente-se os desejos, mas também é através deste corpo que cultua-se o amor próprio e a
autoestima (KEHL, 2004).
As mulheres aprenderam que aquilo que não se tem naturalmente pode-se conseguir
através de outros meios. Se o corpo era desalinhado, usavam-se espartilhos; se os seios são
pequenos, colocam-se próteses e nessa brincadeira da massinha de modelar a aceitação das
peculiaridades é deixada para trás. “O corpo ocidental encontra-se em plena metamorfose.
Não se trata mais de aceitá-lo como ele é, mas sim de corrigi-lo e reconstruí-lo” (PAIM;
STREY 2004 apud BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011, p.29).
De acordo com Kehl (2004), pelo incentivo da publicidade e da indústria cultural, o
sentido da vida reduziu-se à produção de um corpo ideal e a possibilidade de inventá-lo por
meio de exercícios, cirurgias e cosméticos confunde-se à construção de um destino. Para ela,
o corpo que se veste, preparado e aperfeiçoado cuidadosamente, resume tudo que restou do
ser e é a primeira condição para a felicidade. “O cuidado de si volta-se para a produção da
aparência, segundo a crença já muito difundida de que a qualidade do invólucro muscular, a
textura da pele, a cor dos cabelos revelam o grau de sucesso de seus “proprietários”” (KEHL,
2004, p.177). Barbosa, Matos e Costa (2011) complementam este raciocínio.
Os media veiculam maioritariamente corpos que se encaixam num padrão
estético inacessível para grande parte das pessoas, mediados pelos interesses
da indústria de consumo. Modelos corporais são evidenciados como
indicativo de beleza, num jogo de sedução e imagens. Veicula-se a
representação da beleza estética associada a determinados ideais de saúde,
magreza e atitude (BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011, p.29).
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A mídia exerce seu poder coercitivo assumindo o papel de educadora no sentido de
fornecer as imagens com as quais o espectador deve se identificar, quais comportamentos
seguir, quais produtos comprar, quais ideias endossar baseadas numa lógica de mercado que
atua incansavelmente sobre a materialidade corporal. Destarte, o indivíduo com sua a
subjetividade fragilizada, adestrada e resignada se submete à suplícios voluntários, de certa
medida tão cruéis quanto aqueles descritos por Foucault. (HOFF, 2005 apud SIQUEIRA;
FARIA, 2007, p. 178) Tira aqui e põe ali, corta, costura, injeta, aspira, preenche, modela,
arranca e sofre em prol de um conceito: a beleza. Vale a ressalva de que “para a mídia, não é
o espetáculo do martírio que interessa (os suplícios e as dificuldades para alcançar o corpo
modelo), mas o espetáculo do resultado das transformações (a conversão do corpo), ou seja, o
corpo convertido ao modelo é o espetáculo” (SIQUEIRA, FARIA, 2007, p.179).
E a ansiedade cresce até o paroxismo, pois a salvação hoje pode ser
comprada. A tecnociência vende a promessa de que uma boa “gestão de si”
permitiria superar – ou, pelo menos, contornar de maneira transitória porém
efetiva – os problemas acarretados pela nossa indigna condição carnal.
Recorrendo às mais diversas técnicas e saberes à venda, nos é dito que tais
obstáculos podem ser ultrapassados, eliminados, lipoaspirados. A salvação é
individual e pode ser adquirida em prestações (SIBILIA, 2006, p.116-117).

Neste contexto, o corpo se tornou um escravo submetido à rigorosa disciplina. A ele
sacrifica-se o tempo, os investimentos, prazeres, economias. Pois o corpo tornou-se um corpoobra do homem-corpo contemporâneo. Segundo Maria Rita Kehl (2004), este corpo-obra que
necessita ser construído e esculpido, simboliza um deslocamento do eixo da subjetividade,
onde o homem-corpo o constrói em uma experiência de si alheia ao domínio subjetivo do eu.
Sendo “o corpo a primeira representação imaginária do eu, ao concentrar sobre ele a
subjetividade” (KEHL, 2004, p.176), a mulher que vive em comportamentos de dieta,
praticando exercícios físicos além da conta, consumindo cosméticos exaustivamente ou se
submetendo a procedimentos cirúrgicos está se aprisionando em si mesma em uma onírica
ideia de liberdade. “O corpo aqui não é pensado de modo complexo, de forma holística, de
maneira pluridisciplinar. Corpo é aparência física, e essa aparência tende a ser objeto de
consumo que gera mais consumo” (SIQUEIRA; FARIA, 2007, p. 173).
Para o filósofo e professor Sérgio Murilo Rodrigues (2003), por mais que se pense
atualmente que com a incessante busca pelo corpo perfeito houve uma valorização de tal, isto
se trata de um equívoco. Para o autor, o corpo continua sendo um objeto desvalorizado pois
não se busca uma vivência verdadeira dele. Ao invés da busca pela libertação do corpo, as
práticas exacerbadas em relação à ele apenas intensificam a sua dominação. “Não há uma
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vivência de identidade que permita constatar que “eu sou meu corpo e ele é igual ao meu
pensamento”. O corpo permanece um simples consumidor de bens e serviços, submetido a um
regime de “poder”” (RODRIGUES, 2003, p.109-110). Neste sentido há um paradoxo: quanto
mais atenção é conferida ao corpo maior é o controle sobre ele. Quanto mais se acredita que
existe uma liberdade em relação ao corpo, para modifica-lo e expô-lo, mais se está
aprisionado na malha dos micropoderes.
O corpo tornou-se puro objeto. Tratado, conservado, modificado. Ele é
produto puro de nossa inteligibilidade. O corpo não é mais o símbolo dos
símbolos, não é mais o enigma originário. O corpo é o espelho perfeito da
própria sociedade, um modelo de “gestão”. Entretanto, o corpo põe em xeque
as nossas representações, ele não para de trair o que dizemos dele. Nós o
reduzimos a um objeto, que é necessário tornar estético para que nos
represente da melhor maneira aos olhos dos outros. (DROGUETT, 2001,
p.36)

Lucia Santaella diz que são “as representações nas mídias e publicidade que têm o
mais profundo efeito sobre as experiências do corpo” (SANTAELLA, 2004, p.126). Essas
imagens levam os sujeitos a fantasiar existências corporais além de propor formas de desejar
em uma “maquinação do ser”. A máquina dos milagres fabrica mulheres sem individualidades
e se tratando de um país como o Brasil, absolutamente miscigenado onde há tantas variáveis
corporais, é perversa a imposição de um modelo corporal alienatório. “A mulher é, assim,
separada viva de si mesma e do seu corpo, convertido em material comutável de exposição e
exibição sob o signo da beleza, da sedução e do princípio paradisíaco do prazer”
(SANTAELLA, 2004, p.130).
É preciso proteger e libertar nossa sociedade do que ela pode fazer com ela
mesma. É preciso proteger nela a sua integridade, a sua identidade subjetiva e
genealógica, a dignidade de suas formas e das suas cores originais contra o
materialismo e o desmantelamento do corpo (DEL PRIORE, 2000, p.81).

As imagens de um corpo em boa forma reforçam o poder pessoal promovendo uma
indissociação entre a configuração externa do corpo e a imagem interna do eu, em outras
palavras, o exterior domina o interior, o corpo físico define o indivíduo mais do que qualquer
outra característica de sua personalidade. Hoje, se exalta e se estimula tanto o corpo como se
essa glorificação restaurasse o eu danificado ou promovesse um renascimento identitário
(SANTAELLA, 2004).
A obsessão pelo corpo perfeito gira em torno de um ideal de magreza muitas vezes
inalcançável. A estigmatização em relação ao corpo gordo é resultado de um conflito entre
identidade social e virtual. A promessa de beleza e saúde por meio de uma alimentação
56

equilibrada encaminha à um processo de controle absoluto das pulsões e desejos. A gorda é
aquela que não consegue resistir às tentações, que não é capaz de exercer um gerenciamento
eficaz de si mesma. As dietas milagrosas multiplicam-se nas revistas e sites; quanto mais
absurda a chamada mais atrai o interesse do público. O espelho não diz que você é a mais
bela, ele diz, ferozmente, que você precisa emagrecer. Como afirmou Luciana Saddi, “espelho
é que nem leão de circo, pode comer o domador em minutos caso não receba toda a carne e
carinho que necessita” (SADDI, 2016, p.194).
Georges Vigarello (2006) identificou uma tendência de predomínio do bem-estar
enquanto princípio do embelezamento. A publicidade passou a investir em anúncios mais
aprazíveis em favor de um cuidado confortante com o corpo. A beleza está inserida em um
processo de sentir-se bem consigo mesma. O argumento de autoridade é substituído pela
proposta de realização de si. A beleza não é um decreto, ela é o reflexo do cuidado e do amor
que se tem por si mesmo. Isso não significa que a obrigação de emagrecer desapareceu, pelo
contrário, ela segue rigorosa, a diferença é que a premissa agora é que o peso ideal fará com
que você se sinta em harmonia com seu corpo e consigo mesmo. O emagrecimento é
individualizado. Uma boa dieta é aquela que se adapta ao seu estilo de vida e que respeita os
limites do corpo, logo, ser gordo é tratado como um estado físico e é resultado de um
comportamento deliberado; você só é se desejar ser. É uma escolha de vida. Assim como a
magreza é resultado de um gerenciamento adequado das pulsões.
Não se pode negar que já existia uma busca pela magreza no século XVII. Segundo
Vigarello (2006), as mulheres da época possuíam várias estratégias para baixar o peso
incluindo os regimes alimentares. Faziam-se, principalmente, misturas com uma série de
ingredientes que eram consumidos diariamente. Algumas mulheres em práticas extremas
chegavam a promover uma desidratação interior através de açoites para que pudessem ficar
magras e esbeltas (VIGARELLO, 2006). Apesar da imprecisão destes dados, o que cabe
colocar a nu é o simples fato de que os ideais de corpo já assolavam as mulheres ancestrais.
A publicidade dissemina essa busca constante pela felicidade absoluta que se
manifesta através de um corpo socialmente bonito e provoca a sensação de permanente
fracasso e impotência quando não se atinge este padrão, como se esse fosse o único motivo
pelo qual se vive. As mulheres estão submetidas aos padrões de beleza, à mídia, à
publicidade, à cultura de consumo. Essa dominação faz com que todos os dias as mulheres
enfrentem a dura tarefa de serem eternamente jovens, magras, saradas, saudáveis e felizes.
(DEL PRIORE, 2000).
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Guacira Lopes Louro (2010), ao falar sobre sexualidade e gênero, questiona sobre
como características físicas passaram a ser reconhecidas como marcas definidoras da
identidade dos indivíduos; e quais significados estão sendo atribuídos a estas marcas nesta
cultura. O que significa apresentar-se gorda nessa sociedade? Fracasso, doença, infelicidade,
desleixo, feiura? Por que se atribui à magreza representações de sucesso, saúde, felicidade e
beleza?
Para Louro (2010), os corpos não são evidentes e as identidades não são uma
decorrência direta das “evidências” dos corpos. A autora acrescenta que a partir de uma
infinidade de imposições culturais, construímos nossos corpos de forma a adequá-los aos mais
diversos “padrões de qualidade” dos grupos que pertencemos. Padrões estes de saúde, beleza,
juventude, força, vitalidade. Cada sociedade possui indicadores estéticos, higiênicos e morais
que vão sendo inscritos nos corpos dos homens e mulheres por meio de processos de
diferenciação. Esses processos resultam em marcas de identidade que desde cedo somos
treinados a decodificar e classificar. Essas marcas só produzem sentido quando representadas
através do corpo físico, no comportamento, gestos, formas de expressão.
Reconhecer uma determinada identidade requer identificar diferenças, isso implica
ocupar um lugar social e perceber que o “outro” não partilha dos mesmos atributos. Desse
modo, fronteiras são demarcadas entre aqueles que correspondem a todos os critérios
socialmente instaurados e àqueles que não correspondem e que são, portanto, marginalizados
(LOURO, 2010). Os “outros” sujeitos sociais, isto é, aqueles que não se adequaram aos
parâmetros estabelecidos, serão denominados a partir da referência primordial, pois fogem à
norma. Adaptando o pensamento de Louro (2010) para as questões referentes aos padrões de
beleza atuais, foi instaurado em nossa sociedade que o corpo magro é o padrão. Uma vez que
o corpo magro corresponde à norma, então, esta evidência sugere mulheres felizes, bem
sucedidas, belas, saudáveis, atraentes, plenas. Enquanto o corpo gordo é desviante,
inadequado, indisciplinado e evidencia a infelicidade, a feiura, a doença, a derrota e a
repugnância. Estes rótulos pretendem fixar as identidades de modo a classificar os sujeitos,
entretanto, essas divisões são discriminatórias e por vezes violentas.
Através de mecanismos semelhantes é que os padrões de beleza tornam-se referência
para todos os sujeitos, assim como a heterossexualidade é tida como “natural”. Retomando o
pensamento de Louro (2010), por que se acredita que o corpo por si só revele a identidade de
um indivíduo quando este corpo é continuamente significado e alterado pela cultura? Ainda
seguindo as reflexões de Louro (2010), percebe-se o quanto algumas representações podem
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tornar-se fortes a ponto de produzirem efeitos sociais preocupantes. Deixam de ser vistas
como meras representações para converterem-se em realidade.
Os grupos sociais que ocupam as posições centrais, “normais” (de gênero, de
sexualidade, de raça, de classe, de religião, etc.) têm possibilidade não apenas
de representar a si mesmos, mas também de representar os outros. Eles falam
por si e também falam pelos “outros” (e sobre os outros); apresentam como
padrão sua própria estética, sua ética ou sua ciência e arrogam-se o direito de
representar (pela negação ou pela subordinação) as manifestações dos demais
grupos. Por tudo isso, podemos afirmar que as identidades sociais e culturais
são políticas. As formas como elas se representam ou são representadas, os
significados que atribuem às suas experiências e práticas é, sempre,
atravessado e marcado por relações de poder (LOURO, 2010, p.16).

Assim, a cultura é um organismo vivo. A globalização permitiu um atravessamento
cultural, uma grande teia em que muitos têm acesso a aspectos culturais de qualquer que seja.
Somos constantemente bombardeados pelos mais variados tipos de informação midiática,
campanhas publicitárias, personalidades da mídia, as grandes indústrias, a escola, a família, a
igreja dizem frequentemente qual identidade deve-se assumir e como tal identidade será
reconhecida perante o outro.

3.6 O mito da beleza

Anos 1970, a partir do renascimento do Feminismo, as mulheres ocidentais
conquistam direitos inimagináveis aos olhos das gerações passadas, crenças antigas
começaram a ser derrubadas. O papel social da mulher branca e classe média alta passou a ser
mais bem reconhecido perante uma sociedade machista e patriarcal. Conquistaram o direito a
uma formação superior, a ter seu próprio negócio, ao controle da reprodução, além de direitos
legais que antes eram exclusivos dos homens (WOLF, 1992). Porém quando se imagina que
as mulheres finalmente conquistaram sua liberdade, um inimigo silencioso as aprisiona
novamente. Um inimigo que provoca obsessão pelo físico, ódio e rejeição ao corpo, vergonha,
medo de envelhecer e pavor de perder o controle. Esse inimigo trata-se das imagens da beleza
feminina imposta às mulheres de forma massacrante. Vale salientar que a mulher não branca e
periférica não era representada pela mídia.
As questões relacionadas à aparência física, corpo, rosto, cabelo, vestimentas sempre
estiveram presentes na vida das mulheres, como demonstrado. Mas se tratando do contexto
atual, muitas problemáticas surgem a partir da busca de um ideal de beleza importado.
“Estamos em meio a uma violenta reação contra o feminino que emprega imagens da beleza
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feminina como uma arma política contra a evolução da mulher: o mito da beleza” (WOLF,
1992, p.12). Conforme Wolf (1992), as mulheres da década de 1980 abriram uma brecha na
estrutura do poder. O movimento feminino arrombou as portas do mercado de trabalho para as
mulheres e quanto mais poder elas adquiriram, maiores eram as exigências em relação ao
físico – é a estrutura do poder recorrendo ao mito da beleza para frear o progresso das
mulheres. Trabalhando arduamente muito mais horas que os homens, em jornadas duplas de
trabalho e com remuneração muitíssimo inferior, a discriminação pela beleza, conforme
aponta Wolf (1992), é um indicativo de que elas vinham sendo muito superiores aos homens.
Foram necessárias novas formas de controle que lhes drenassem a energia e dizimasse a
confiança para transformá- las em trabalhadoras moldadas para o sistema.
Esse processo deu vazão ao crescimento acelerado de distúrbios alimentares e de
autoimagem, ao desenvolvimento exponencial do mercado das cirurgias plásticas e ao
mercado de cosméticos enquanto um dos mais promissores do mundo. As mulheres estão
trabalhando mais, ganhando mais dinheiro, entretanto, esses esforços financeiros estão sendo
destinados ao trato da aparência, cada vez mais insatisfeitas consigo mesmas. “A economia
contemporânea depende neste exato momento da representação das mulheres dentro dos
limites do mito da beleza” (WOLF, 1992, p.22). É interessante observar que quanto mais
emancipadas se tornavam as mulheres comuns, mais prestígio e dinheiro eram dados às
profissões que envolviam a beleza (modelos, atrizes, dançarinas) para que as meras mortais as
imitassem. Profissões de alta visibilidade tinham como critério de qualificação legal a beleza
física.
Para Wolf (1992), desde que as mulheres se libertaram da mística feminina da
domesticidade, maternidade, castidade e passividade, o mito da beleza se apossou deste
vulnerável terreno para assumir a incumbência de controle social, tornando-se a única
ideologia capaz de controlar aquelas mulheres frutos da segunda onda do feminismo. As
mulheres que tanto lutaram para se livrar das amarras impostas pelo patriarcado, caíram em
outra armadilha, talvez ainda pior. Wolf faz uso de uma ótima metáfora para explicar esse
processo de aprisionamento do corpo feminino.
A Donzela de Ferro original era um instrumento de tortura da Alemanha
medieval, uma espécie de caixão com a forma de um corpo, q ue trazia
pintados os membros e o rosto de uma jovem bela e sorridente. A pobre
vítima era ali encerrada lentamente. Quando a tampa se fechava, a vítima
ficava imobilizada e morria de inanição ou, de modo menos cruel, morria
perfurada pelos espigões de ferro encravados na parte interna do caixão. A
alucinação moderna que prende as mulheres, ou na qual elas mesmas se
prendem, é da mesma forma cruel, rígida e adornada de eufemismos. A
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cultura contemporânea dirige a atenção para as metáforas da Donzela de
Ferro enquanto censura o rosto e o corpo das mulheres de verdade (WOLF,
1992, p.22).

Para a autora, o mito da beleza é a versão moderna de um reflexo social em vigor
desde a Revolução Industrial, entretanto, é possível observar através da história das
civilizações que a epidemia da vaidade sempre existiu em algum nível, mas que foi
brutalmente intensificada a partir da revolução das máquinas. Antes da Revolução e a
invenção das tecnologias de produção em massa, como a própria autora cita, as mulheres
eram expostas a um número limitado de imagens de beleza. A mulher moderna, em
contrapartida, vivencia o mito através da contínua comparação com modelos físicos
amplamente propagados. A beleza só era uma questão para as mulheres da aristocracia. O
mito da beleza só ganhou a forma que tem atualmente a partir das convulsões sociais
provenientes da industrialização (WOLF, 1992).
De imediato, as indústrias da dieta e dos cosméticos passaram a ser os novos
censores culturais do espaço intelectual das mulheres. Em consequ ência das
suas pressões, a modelo jovem e esquelética tomou o lugar da feliz dona -decasa como parâmetro da feminilidade bem-sucedida (WOLF, 1992, p.13).

Segundo Wolf (1992), não existe nenhuma justificativa de natureza biológica ou
histórica para o mito da beleza senão uma necessidade puramente cultural, econômica e das
estruturas do poder contemporâneo. Trata-se do poder institucional dos homens, às suas
formas de dominação sobre as mulheres sobretudo sobre o comportamento. Todas as
características que foram consideradas belas nas mulheres em um determinado período são
apenas símbolos do comportamento feminino que aquela sociedade julga desejável.
As cinturas aprisionadas do Segundo Império, por exemplo, representavam uma
mulher que tinha controle sobre as turbulências do próprio corpo. A postura altiva espelhavam
as qualidades de uma alma virtuosa. A dificuldade em se movimentar com um aparato tão
apertado significava não poder ir a qualquer lugar desacompanhada resultando em um
comportamento de submissão. Portanto, o mito da beleza não determina a aparência da
mulher propriamente dita, mas o comportamento (WOLF, 1992).
Como visto, a obstinação pela beleza durante a década de 1990 foi resultado da
ascensão das mulheres a posições de poder nos anos 1980. As ideologias da “beleza” saíam
vitoriosas ao passo que as instituições centrais da sociedade temiam o “que poderia acontecer
se mulheres livres avançassem livremente com seus corpos livres em meio a um sistema que
se autodenomina uma meritocracia” (WOLF, 1992, p. 36), derrubando um sistema que se
equilibra em uma corda.
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A ideologia da beleza é o que sustenta as revistas voltadas ao público feminino, hoje
convertidas em sites, blogs, Instagram’s, páginas no Facebook, canais no YouTube. A
linguagem da meritocracia usada por esses meios de comunicação vendem uma promessa de
beleza para todas, basta se esforçar e poderá chegar lá. A forma do seu corpo é de sua inteira
responsabilidade. O seu sucesso é consequência dos seus atos. Como uma espécie de fantasia
sexual coletiva, as leitoras realmente acreditam que ao consumirem os produtos indicados
pela revista, ou fazendo a dieta indicada, comendo determinados alimentos, fazendo
determinados exercícios irão conseguir, a seu próprio mérito, a aparência tão desejada: o auge
do sucesso e da felicidade individual. Para Kehl (2004), a mídia produz os sujeitos aos moldes
do mercado, consumindo sem nenhum pudor aquilo que foi instaurado como necessidade
primordial.
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4 GERAÇÃO BROADCAST YOURSELF

A pesquisa discutiu, até agora, conceitos envolvendo corpo, sobretudo o feminino,
padrões estéticos e as relações de poder que perpassam os corpos na antiguidade e na
atualidade. A partir daqui, inicia-se um debate a respeito de como esses corpos são vistos e
mostrados na mídia contemporânea, dando ênfase à plataforma YouTube.
O YouTube (YT) é uma plataforma para o compartilhamento de vídeos inaugurada
em 2005 por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim. Já em 2006 o site foi comprado pela
Google por US $ 1,65 bilhão, segunda maior aquisição da empresa. Em novembro de 2007,
alcançava a marca de site de entretenimento mais popular do Reino Unido e no início de 2008
estava entre os dez sites mais visitados do mundo, hospedando cerca de 85 milhões de vídeos.
(BURGESS; GREEN, 2009). O nome YouTube surgiu a partir da junção das palavras em
inglês you: você e tube: gíria usada para designar televisão. You television poderia ser
traduzido como “Você transmite”, “Você televisiona” ou “Você na tela” fazendo jus ao
slogan da empresa “Broadcast yourself” ou “Transmita-se”. Este slogan acompanhou a marca
até 2012 e ainda representa muito sobre o serviço que a plataforma oferece mas, o primeiro
slogan do YouTube foi, na verdade, Your Digital Video Repository (“Seu Repositório de
Vídeos Digitais”) (BURGESS; GREEN, 2009).
Esse site disponibilizava uma interface bastante simples e integrada, dentro
da qual o usuário podia fazer o upload, publicar e assistir vídeos em
streaming sem necessidade de altos níveis de conhecimento técnico e dentro
das restrições tecnológicas dos programas de navegação padrão e da
relativamente modesta largura de banda. O YouTube não estabeleceu limites
para o número de vídeos que cada usuário poderia colocar on -line via upload,
ofereceu funções básicas de comunidade, tais como a possibilidade de se
conectar a outros usuários como amigos, e gerava URLS e código s HTML
que permitiam que os vídeos pudessem ser facilmente incorporados em
outros sites, um diferencial que se aproveitava da recente introdução de
tecnologias de blogging acessíveis ao grande público (BURGESS; GREEN,
2009, p.1-2).

O YouTube é uma espécie de rede social democrática, qualquer pessoa pode criar uma
conta na plataforma de graça e usá-la simplesmente para interagir com outras contas através
de likes, dislikes, comentários, compartilhamentos ou para publicar vídeos próprios,
transmitindo-se. Seu negócio é a disponibilização de uma plataforma prática e apropriada para
o compartilhamento de vídeos online. Resumidamente, o YT é o lugar no ciberespaço onde
encontrar vídeos sobre qualquer assunto com facilidade, oferecendo aos colaboradores a
possibilidade da ampla exposição. De acordo com Jean Burgess e Joshua Green (2009) os
63

colaboradores do YT constituem um grupo diversificado de participantes, desde grandes
produtores de mídia a pequenas empresas em busca de alternativas mais baratas em relação às
mídias tradicionais e produtores amadores de conteúdo. “Cada um desses participantes chega
ao YouTube com seus propósitos e objetivos e o modelam coletivamente como um sistema
cultural dinâmico: o YouTube é um site de cultura participativa” (BURGESS; GREEN, 2009,
p.14).
O site tratava-se de um repositório videográfico e hospedava cenas do cotidiano,
filmes cujo os criadores são os próprios usuários. O YT “costumava ser uma plataforma de
passagem: as pessoas entravam só para ver um link indicado em outras plataformas e logo
saíam”, diz o professor André Azevedo da Fonseca em matéria para o site Observatório da
Imprensa. Após quase 15 anos de seu lançamento, tratá-lo como um mero repositório é um
grande equívoco, como afirma Fonseca. Conforme Burgess e Green (2009), a mudança de
posicionamento do site - de uma ferramenta para armazenamento pessoal de vídeos para uma
plataforma para a expressão pessoal - fez do YouTube um marco para a revolução liderada por
usuários conhecida como “Web 2.0”6 .
A plataforma tem características de rede social pois conta com “algoritmos complexos
para coletar e analisar dados pessoais, de modo a oferecer conteúdos meticulosamente
ajustados aos desejos dos usuários”, além de atualmente ter se convertido em uma plataforma
de destino onde as pessoas entram para acompanhar as publicações de cada canal que seguem.
Para Lima (2018), o grande diferencial do YT parece ser o fato da plataforma colocar no
mesmo patamar o vídeo mais bem elaborado de um vídeo produzido sem grandes recursos.
O YouTube não é somente mais uma empresa de mídia e não é somente uma
plataforma de conteúdo criado por usuários. É mais proveitoso entender o
YouTube (a empresa e a estrutura de site que fornece) como ocupante de uma
função institucional - atuando como um mecanismo de coordenação entre a
criatividade individual e coletiva e a produção de significado; e como um
mediador entre vários discursos e ideologias divergentes voltados para o
mercado e os vários discursos voltados para a audiência ou para o usuário.
Sem essa perspectiva centrada na audiência, sem uma noção de como as
pessoas usam a mídia em seu cotidiano, qualquer debate sobre o impacto
cultural ou social do YouTube está propenso a tomar como base uma série de
equívocos fundamentais (BURGESS; GREEN, 2009, p.60).

6

Segundo Sonia La Cruz, o termo, popularizado pela O’Reilly Media e pela MediaLive International em
conferências iniciadas em outubro de 2004, refere-se à segunda geração da web e leva o “2.0” por alusão ao tipo
de notação em informática, como nas versões de softwares. A web 2.0 conta com uma “usabilidade”
aperfeiçoada com base no desenvolvimento da “arquitetura da participação”, que faz uso da “inteligência
coletiva”. Seu princípio chave é que quanto mais pessoas na rede, mais arquivos estarão disponíveis e melhores
são os serviços.
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Para Henry Jenkins (2009), o YT é revolucionário pois é “um site em que a mídia de
massa é citada e recombinada, em que a mídia caseira ganha acesso público e várias
subculturas produzem e compartilham mídia” (JENKINS, 2009, p.144). Atualmente o YT
encontra-se no cerne da cultura da participação e das reverberações da Web 2.0, mas ao
contrário do que se difundiu, ele não representa a origem das práticas culturais associadas a
ele e Jenkins (2009) explica por quê. Segundo ele, pelo menos dez anos antes do YT já
haviam grupos e comunidades produtoras de mídia DIY (Do It Yourself) e redes sociais por
onde essas produções amadoras trafegavam. Isso só foi possível devido às mudanças
tecnológicas que permitiram a produção de vídeos caseiros com qualidade e baixo custo
unindo, assim, produtores de vídeo independentes e produtores caseiros. Nos primórdios da
internet em 1960, os primeiros cidadãos a ocuparem este terreno inexplorado chamado
ciberespaço, já abraçavam os valores da cultura participativa e esforçavam-se para
desenvolver ferramentas de mídia de baixo custo (JENKINS, 2009).

4.1 A ascensão dos youtubers

O YouTube se estabeleceu rapidamente e começou a ser levado muito a sério pelas
marcas, produtores de conteúdo, detentores de direitos autorais e pelos consumidores. Uma
pessoa que produz vídeos para o YT profissionalmente é chamada de youtuber. Foi a partir de
2010, aproximadamente, que a profissão youtuber deu os primeiros passos para ser um
verdadeiro fenômeno mundial. Muitos desses criadores de vídeos começaram produzindo de
forma bem caseira por hobby e recebendo um retorno por isso, fizeram da produção de
conteúdo audiovisual uma profissão em tempo integral.
Na maioria dos casos são jovens entre 20 e 30 anos, os conteúdos variam de acordo
com o que o próprio youtuber se identifica, reafirmando o caráter democrático da plataforma,
e podem ser desde gameplays até vídeos sobre moda, viagens e culinária. No YT não há
restrição. Você pode falar sobre aquilo que quiser. Este trabalho vai referir-se sempre dos
youtubers temáticos, aqueles que concentram seu conteúdo em um assunto específico. O
maior canal do YouTube no momento (09/06/2019) é o T-Series com 101.403.983 milhões de
inscritos, o segundo maior canal a nível mundial, PewDiePie, é do sueco Felix Kjellberg com
96.487.865 milhões de inscritos. No Brasil, o canal com o maior número de inscritos é o
Canal KondZilla, produtora de videoclipes de música eletrônica periférica com 49.753.624,
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seguido dos youtubers Whindersson Nunes, com 35.826.626 e Felipe Neto com 32.830.345
milhões de inscritos.
Para Marielle Kellermann Barbosa (2017), o advento dos youtubers é um fenômeno
que não pode ser ignorado pelo simples fato de que há pouco tempo era praticamente
impossível a um jovem de vinte e poucos anos, muitas vezes sem formação profissional
formal e sem o suporte de uma mídia tradicional, alcançar e influenciar esse contingente de
pessoas. Os youtubers também se encaixam em outra denominação, um pouco mais
abrangente: digital influencer. O termo que surgiu do inglês e, em tradução literal, significa
influenciador digital refere-se a indivíduos que possuem uma grande quantidade de seguidores
nas redes sociais e são verdadeiros formadores de opinião, exercendo grande poder de
influência em relação aos seus seguidores.
Essas pessoas normalmente ficam conhecidas em uma rede social, como
Facebook , YouTube ou Twitter, e usam sua popularidade para divulgar
produtos, serviços, empresas ou marcas, fazendo disso um trabalho. De
forma cada vez mais evidente, eles estão se tornando celebridades da web e
lançando tendências (FREITAS, 2017, p.4).

Desde a ascensão do YT e a popularização das redes sociais, principalmente o
Instagram, algumas pessoas anônimas conquistaram muitos fãs simplesmente por publicar
imagens e vídeos de si mesmas compartilhando a vida pessoal na internet. Em pouco tempo
esses indivíduos passaram a induzir certos comportamentos de consumo e lifestyle em seus
admiradores. Essa interferência atraiu a atenção de grandes marcas, movendo o foco de
atuação de atletas, cantores, apresentadores e atores para os blogueiros, youtubers e
instagrammers denominados então “digital influencers”. Ou seja, pessoas que eram ativas
nessas mídias sociais e dividiam com frequência, não somente informações e ideias mas
também suas vidas pessoais, passaram a receber certa notoriedade conquistando uma grande
rede de amigos, ou seguidores/inscritos, que compartilham dos mesmos interesses. Quanto
mais relevante o conteúdo maior a chance de atrair público.
A partir da perspectiva de Nick Couldry (2003), Burgess e Green (2009) argumentam
que na mídia de massa, a barreira entre um indivíduo “comum” e a celebridade só pode ser
atravessada quando uma pessoa comum tem acesso às formas de representação da mídia de
massa transicionando dos “mundos comuns” para os “mundos da mídia”. Esta promessa da
celebridade em potencial está muito enraizada no YT pois a plataforma tem seu próprio
sistema interno de “fabricação” de celebridades, que frequentemente reflete valores que não
correspondem de forma harmoniosa aos valores da mídia “dominante” (BURGESS; GREEN,
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2009). Os autores se baseiam na discussão proposta por Graeme Turner (2006) para contrapor
que mesmo com o aumento da representação de pessoas comuns como celebridades da web,
este fato não corresponde a uma democratização da mídia, mas uma popularização dela.
Ainda que pessoas ordinárias tenham se tornado celebridades por meio de seus próprios
esforços criativos, não ocorre uma transferência de poder de mídia, ela permanecem dentro de
um sistema de celebridades intrínseco e controlado pela mídia de massa (BURGESS;
GREEN, 2009).
Os influenciadores digitais, sujeitos dotados de capital simbólico, assim como os
“antigos” formadores de opinião, são capazes de motivar um contingente de pessoas a
determinado comportamento seja ele de compra ou não. Através de imagens, textos ou vídeos,
os digital influencers divulgam seu estilo de vida, rotina, viagens, experiências entre outros
diversos temas propondo uma grande rede de troca de informações com seus seguidores.
Uma matéria publicada no portal Observatório da Imprensa em 2008 discutia as
importantes mudanças que ocorriam naquele ano em relação à “capacidade de influência
direta da grande mídia na percepção política e no comportamento eleitoral da população
brasileira” (LIMA, 2008, S. n.). A questão chave deste texto era o fato de que paulatinamente
os brasileiros estavam tornando-se mais críticos no que se refere à mídia tradicional
colocando o poder dos grandes ‘formadores de opinião’ à prova.
Este fato se explica pelo aumento de escolaridade, renda e, principalmente, pela
crescente facilidade de acesso

da população

às novas tecnologias da informação,

especialmente, a internet que possibilitou aos indivíduos uma experiência de interatividade.
No ano anterior, 2007, “pela primeira vez, a venda de computadores (10,5 milhões de
unidades) ultrapassou o total de aparelhos de televisão comercializados no país” (LIMA,
2008, S. n.) e os institutos de pesquisa como a Associação Brasileira de Mídia Interativa (IAB
Brasil) já apontavam a internet como a segunda maior mídia de massa do país sendo 37% dos
internautas pertencentes à classe C.
Com os olhares para a atualidade, os estudiosos continuam provando o vertiginoso
crescimento do online por todo o país, um exemplo é a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad Contínua), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e divulgada em 2018 pelo portal de notícias O Globo 7 . A pesquisa aponta
que o ano de 2016 encerrou com 64,7% da população brasileira, com idade acima de 10 anos,
conectada à internet. Os maiores índices de conexão encontram-se com os indivíduos que
7
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possuem entre 18 e 24 anos de idade: 85% estão regularmente online. O celular é o principal
meio de acesso atingindo a marca de 77,1% sendo que em 38,6% das residências é a única
forma de conexão.
O que Venício Artur de Lima, pesquisador sênior do Núcleo de Estudos sobre Mídia e
Política (NEMP) e professor emérito da Universidade de Brasília, chamou de ‘Classe C
plugada’ reflete a possibilidade do acesso a variadas fontes de informação, amplia as relações
interpessoais e, consequentemente, “diminui o poder de influência que a grande mídia tem de
agir diretamente sobre a sua audiência (ouvintes, telespectadores e leitores)” (LIMA, 2008, S.
n.). Para ele, os ‘formadores de opinião’ tradicionais estão sendo substituídos por ‘líderes de
opinião’ locais que estão ativamente presentes no meio digital, podendo ou não mediar a
informação.
Mas o que caracteriza um indivíduo enquanto formador de opinião? O escritor e
docente da Universidade de Brasília, Washington Araújo, acredita que os formadores de
opinião nada mais são do que “pessoas que influenciam contingentes de pessoas, que levam as
massas a concordar com uma dada opinião ou a consumir determinado produto, assistir
determinado espetáculo, ler determinada revista ou jornal”, ou ainda, “quem consegue se
destacar na atividade que exerce. Pessoa com grande grau de reconhecimento (de forma
positiva) do público” (ARAÚJO, 2009, S.n.). Para Vergara e Ferreira (2005), os formadores
de opinião são “um público que costuma ter condições diferenciadas para se posicionar sobre
temas de relevância social” (VERGARA; FERREIRA, 2005, p.1154). Já para Márcio Cruz,
“são pessoas que, por meio da mídia, comunicam juízos sobre temas, fatos, personalidades ou
valores a ampla parcela da população ou a um grupo específico” (CRUZ, 2011, S.n.).
O advento da Internet trouxe muitas mudanças para a sociedade. Entre as tantas, a
mais significativa para este trabalho, na esteira de Raquel Recuero (2009), “é a possibilidade
de expressão e sociabilização através das ferramentas de comunicação mediada pelo
computador (CMC)” (RECUERO, 2009, p.24). Segundo ela, o surgimento dessas ferramentas
possibilitaram a construção, interação e comunicação entre os atores deixando rastros na rede.
A democratização do acesso aos canais midiáticos, principalmente a partir dos anos
2000, possibilitou uma reviravolta no jogo das influências e deu início a uma era de
participação. As pessoas ditas comuns, passaram a ser ao mesmo tempo produtoras e
receptoras de informação pois consomem conteúdo bem como o produzem. A relação agora é
uma via de mão dupla e não mais meramente unilateral. Para Paula Sibilia (2008), com o
fenômeno das redes digitais em pleno apogeu e uma infinidade de recursos à disposição,
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novas práticas de comunicação mediada por computador se popularizaram. As ‘redes de
sociabilidade’ como o FaceBook, MySpace e os sistemas de mensagens instantâneas como o
MSN, deram o passo inicial para conectar milhares de pessoas ao mesmo tempo; “uma janela
sempre aberta”. Com caráter de “diário íntimo” (ou éxtimo 8 ), os usuários expunham a vida
privada através de vídeos, fotos e textos nas vitrines globais da rede, afirma Sibilia.
Ainda segundo Paula Sibilia, a "Revolução da Web 2.0" representou uma nova etapa
no desenvolvimento da internet. Após o fracasso das companhias pontocom, a Web 2.0
chegou com a intenção de transformar os usuários em co-desenvolvedores. Ao contrário da
primeira geração de empresas que almejava vender. A web converteu-se em um espaço onde
as pessoas criam e compartilham ideias e informação (SIBILIA, 2008).
Figueiredo (2009) aponta que “as pessoas estão interessadas em interagir umas com as
outras, estão em busca de informação, de grupos que compartilhem as mesmas ideias,
estão em busca de atenção, querem ser escutadas e opinar sobre tudo” (FIGUEIREDO,
2009, p.21). Essa geração multifacetada, interativa e hipertextual que cresceu imersa no
contexto digital, apropriando-se da interatividade proporcionada pela internet para se
relacionar entre si, adquiriu uma mentalidade mais dinâmica, disposta a inovar e colaborar
partilhando informações e experiências.
Esse senso de colaboração contribuiu para o aparecimento de “redes de influência
dentro das plataformas sociais” (GOMES, 2017, p.2), onde, concomitantemente, alguns
indivíduos se destacaram. Neste contexto, as mídias sociais se popularizaram entre os jovens
que tinham forte interesse em compartilhar ideias, gostos pessoais e informações diversas.
Pessoas com interesses em comum se conectam através destas redes potencializando as
mídias digitais como eficientes canais de divulgação.
Para Lúcia Santaella e Renata Lemos (2010), a função das redes sociais da internet
(RSIs) é “promover e exacerbar a comunicação, a troca de informação, o compartilhamento
de vozes e discursos” (SANTAELLA; LEMOS, 2010, p.50). As autoras fazem uma afirmação
interessante a seguir: “se o desejo humano é ser desejado por outro ser humano, aquilo que o
ser humano quer é, sobretudo, se comunicar, não importa quando, como, para quais fins”
(SANTAELLA; LEMOS, 2010, p.50).

8

Trocadilho usado por Sibilia (2008, p.12-13) para descrever o ato de expor a própria intimidade nas vitrines
globais da rede como em um diário.
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De acordo uma recente pesquisa divulgada pela plataforma Think With Google9
intitulada Creators Connect: o poder dos YouTubers, o YouTube já é o maior destino dos
brasileiros na hora de assistir vídeos na internet. 76% dos brasileiros conectados conhecem o
termo “youtuber” e sabe o que eles são, dentro desta porcentagem 77% dos entrevistados
revelaram que acompanham pelo menos um canal no YT. O youtubers ocupam o 3º lugar
(20%) no ranking de influência ficando atrás somente da família (43,1%) e amigos (34,8%).
Eles são mais relevantes que jornalistas (19,1%) e celebridades da televisão (6,8%) e isso se
deve a alguns fatores.
Para 30% dos entrevistados uma das vantagens de se acompanhar canais no YT é
ouvir sobre assuntos específicos, porém, a grande diferença em relação a um programa
tradicional, que também oferece essa possibilidade, é justamente o perfil do público. Os
canais do YT possuem uma audiência construída, isto é, eles literalmente constroem o público
do zero e a medida que as pessoas vão se identificando com o youtuber e/ou com o conteúdo
que ele produz o canal vai crescendo de forma orgânica. Assim, o público se torna muito mais
engajado e responsivo. Não é a toa que muitos apresentadores consagrados na TV migraram
para o YT em busca de novas experiências.
A linguagem do YT também foi uma grande facilitadora do seu eventual sucesso.
Direta, imediata e próxima, a linguagem utilizada pelos criadores de conteúdo precisa prender
a atenção do público logo no início ou você pode simplesmente pular para outro vídeo (e há
uma gama infinita de possibilidades) ou fechar a plataforma. “É possível observar, nessa
mídia, uma espécie de nova estética, novo formato e nova linguagem, mais atualizada e rápida
do que a das mídias tradicionais” (BARBOSA, 2017, p. 101).
Ainda de acordo com a pesquisa divulgada pela Google, 54% dos entrevistados
revelaram que se sentem intimamente mais conectados com youtubers e que eles parecem
muito mais acessíveis do que personalidades da televisão. Isso porque os youtubers
frequentemente mostram muitos elementos de intimidade em seus vídeos e tratam os
espectadores como parte da família estabelecendo uma relação de confiança entre telas.
O que difere os influenciadores da mídia tradicional é, principalmente, a
pessoalidade que utilizam para lidar com o público, a escrita de forma
mais íntima (os textos e falas geralmente ocorrem na primeira
pessoa), o que traz aproximação com o público, coisa que não é tão vista
nos meios tradicionais. Eles trabalham como filtro de informações, não
de forma genérica, mas pessoal, opinando. Enquanto as celebridades
estão ao que parece, distantes da nossa realidade, as celebridades da
9
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web estão no Instagram, Snapchat e Twitter conversando e trocando
experiências com seu público, criando laços que dão credibilidade.
(FREITAS, 2017, p.11)

Segundo Karhawi (2016), há pouco tempo os estudiosos da comunicação se
esforçavam para compreender como os atores se legitimavam nas relações e trocas online,
como sua reputação era construída num tempo em que o online e o off-line possuíam uma
relação dicotômica. Hoje se tem um cenário onde o influenciador digital excede as fronteiras
nas relações do ambiente digital. Para a pesquisadora, isso se deve ao fato de que agora o
online e o off-line são indissolúveis, isto fez com que essas pessoas alcançassem novas e
maiores áreas de atuação e influência. Os influenciadores além de constituírem-se como
marcas, são também veículos midiáticos que atingem todas as esferas sociais, eles estão em
todos os lugares. Percebe-se, então, uma certa relação entre informação e imagem pessoal.
Para Karhawi e Saad-Corrêa (2015) a audiência contemporânea busca um rosto para
aquilo que lê, assiste e ouve na mídia de massa, de modo que é comum observar inscritos que
acompanham determinado canal e assiste vídeos apenas por se identificar com a pessoa que o
produz e não pelo conteúdo propriamente dito. Muitos youtubers relatam que migraram para
a plataforma vindos de outras redes sociais como o Instagram, por exemplo, em busca de uma
conexão mais próxima com seus seguidores. Assim podem criar vídeos baseados naquilo que
os inscritos querem ver, desse modo, os conteúdos disponibilizados pelos youtubers são cada
vez mais personalizados de acordo com aquilo que seus inscritos buscam.
O percurso contrário igualmente acontece, o ato de inscrever-se em um canal sugere a
identificação do espectador com o tipo de produção realizada pelo youtuber, bem como com a
pessoa que é a ‘cara’ daquele canal. Esta tendência, conforme as autoras, está presente
inclusive na mídia de massa tradicional resultado de uma mudança de comportamento do
receptor. O youtuber e escritor Fred Elboni disse uma vez no final de um de seus vídeos “Não
esquece de deixar os comentários também porque eu acho que isso é o mais divertido de tudo.
Os comentários é que dão vida ao post, eles que dão vida a tudo isso aqui. Essa é a diversão:
eu falo, você responde, a gente interage, a gente brinca, você sorri e eu também”, solicitando a
participação de sua audiência como parte essencial do processo comunicativo. Um processo
que pressupõe trocas. Já dizia Pierre Lévy, “as pessoas que povoam e nutrem o ciberespaço
constituem sua principal riqueza” (LÉVY, 2010, p.248).
Atualmente, todos os sujeitos conectados podem ser produtores de conteúdo. Um post
no Facebook e uma foto no Instagram são considerados produção de conteúdo. Porém, o que
diferencia um influenciador de um internauta comum é, para Karhawi (2016), a produção de
71

conteúdo temática, a constância e a credibilidade. Isso faz deles uma mídia autônoma. A
pesquisadora em comunicação digital na ECA-USP propõe uma reflexão acerca de como os
influenciadores alcançam este status em um ambiente de aparente igualdade e horizontalidade
como a internet.
Segundo ela existem dois motivos principais. O primeiro deles seria a necessidade que
o internauta comum tem de filtrar os vários conteúdos que chegam por todos os lados, em
todos os cantos da tela. Mas não são filtros genéricos, são filtros pessoais, humanos,
carregados de opinião, uma espécie de curadoria da informação, por isso as pessoas confiam
nos influenciadores na hora de tomarem uma decisão de compra ou de fazerem algum juízo de
valor. Essas pessoas se tornam amigos-conselheiros dos seus inscritos justamente porque
passaram pelo crivo de legitimação do público.
Eles ocupam um espaço no ambiente digital que havia sido deixado vazio:
enquanto a mídia tradicional não chegava às mídias sociais digitais, a
informação de qualidade disponível em fóruns, blogs e redes era produzid a
pelos próprios usuários, quase nunca especialistas no assunto, mas sempre
apaixonados pelas temáticas (KARHAWI, 2016, p.44)

O segundo principal motivo é a credibilidade que eles passam ao falar de
determinados tópicos e assim eles constroem comunidades de seguidores que reconhecem sua
expertise. Mas essa construção não é tão simples quanto parece, para construir essa influência
além de serem “autoridades” no assunto tratado precisam ter periodicidade, produzir
conteúdos relevantes e estarem sempre preocupados em estabelecer um bom relacionamento
com o público, “público esse que legitima o influenciador na medida em que ele constrói uma
relação sincera, genuína e íntima com a comunidade a sua volta” (KARHAWI, 2016, p.46).
Santaella (2010), ao falar sobre as redes sociais na internet (RSIs), afirma que a
importância do ator-rede depende do número de atores que ele é capaz de atrair. Trazendo isto
para a perspectiva do YT, o tamanho e a importância de um youtuber depende de quantos
inscritos ele consegue angariar para o seu canal. Quanto maior o número de atores maior a
rede e maior a sua importância e consistência, assim como maior é o poder do ator dentro da
rede.
Karhawi (2016) também aponta uma questão crucial: o Eu do influenciador digital.
Segundo ela, essa é a grande diferença entre um youtuber e uma celebridade da televisão ou
do cinema e é o que mais impacta na construção da fidelidade com a audiência. O influencer é
um sujeito que preserva o seu Eu e ocupa espaços ocupados por “pessoas comuns” enquanto
as celebridades parecem estar distantes sob holofotes. Por estarem em um ambiente
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teoricamente democrático como a internet passam a sensação de igualdade para com os seus
seguidores, isso fortalece a confiabilidade. Essa sensação de proximidade é construída
também através da linguagem com que o youtuber conversa com seu público, o uso da
primeira pessoa, o tom informal, despretensioso, o ato de compartilhar experiências
cotidianas, o íntimo, a pessoalidade da conversação, tudo isso fortalece o capital simbólico
desses novos profissionais da comunicação.
Diferentemente das novelas, que também proporcionavam a sensação de intimidade do
telespectador para com os personagens pela identificação com suas histórias de vida, o YT
permite uma interação real através de seus dispositivos (KARHAWI, 2016). Barbosa (2017)
ao pensar os vídeos do YT enquanto produtos da cultura, se apoia em Minerbo (2007) para
dizer que o espectador da atualidade tem a necessidade de “consumir carne humana”. As
pessoas aparentemente não querem a mediação simbólica representada pelo corpo do ator, não
querem a experiência deste corpo enquanto mera representação. Pelo menos não no YT. A
relação de familiaridade entre o youtuber e sua legião de inscritos construída a partir da
aparente simplicidade das produções parece retirar desse corpo, o corpo do youtuber, o seu
valor simbólico restando apenas a realidade nua e crua.

4.2 A era da participação

Na década de 1970, com a consolidação da televisão como um poderoso e
revolucionário meio de comunicação de massas, as pessoas começaram a desenvolver um
interesse peculiar pelas produções audiovisuais. Segundo Estela Lima (2018) a falta de
flexibilidade da TV era o que mais incomodava os espectadores. Não havia ainda a
possibilidade de gravar os programas para assisti-los quando fosse conveniente. A grade de
horários era soberana, mas os usuários queriam ter autonomia sobre a programação.
Baseada em Glinis (2015), Lima (2018) diz que a aquisição de câmeras de vídeo se
popularizou por volta dos anos 1980 e 1990 aumentando as produções caseiras. Com esse
novo recurso em mãos, os indivíduos passaram a construir memórias de uma forma
diferenciada, gravando vídeos em momentos especiais ou aleatórios para consumo próprio.
Com a possibilidade de salvar esses arquivos em fitas VHS ou, posteriormente, em DVD’s
imortalizou-se o fugaz e repercutiu em rituais nos quais Lima (2018) relata a reunião da
família num dia especial para rever vídeos gravados em outras ocasiões que contribuía para a
construção da identidade do sujeito. Assim, o “que antes era particular tinha um motivo de
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existir; aquilo fazia sentido no contexto de um grupo de pessoas específico, e o objetivo era,
assim como com as fotografias, registrar momentos da própria vida e rever na hora que
quiser” (LIMA, 2018, p.8). Com o avanço tecnológico essa prática ganhou novos contornos e
uma gama de possibilidades. O ato de gravar-se e aos outros tornou-se ainda mais comum e
mais possível a qualquer indivíduo com o mínimo acesso a recursos tecnológicos.
Com a generalização de sites como o YT, a partir de sua proposta de democratização
de um conhecimento audiovisual, a publicação desses vídeos caseiros de domínio pessoal
passou a ser frequente. Em uma plataforma de alcance mundial, essas “videografias de si”
perdem o caráter de domínio pessoal e passam a pertencer a um domínio público aonde
pessoas do mundo inteiro com acesso a internet são capazes de acessar. Burgess e Green
preferem encarar esses vídeos caseiros como uma expressão da “criatividade vernacular”, que
atuam “do ponto de vista cultural como um meio de estabelecer redes sociais em oposição ao
modo de “produção” cultural” (BURGESS; GREEN, 2009, p.47).
Estela Lima (2018) chama atenção para um fato interessante, a conversão desses
vídeos como forma restrita de construir memórias em fonte de entretenimento para
desconhecidos. O YT se tornou, segundo ideias de Strangelove (2010) nas palavras de Lima
(2018) um repositório de memórias coletivas, experiências compartilhadas e cultura local. De
acordo com Pierre Lévy (2010, p.247) a emergência do ciberespaço representa justamente
uma alternativa às mídias de massa tradicionais uma vez que oferece espaços comuns que os
sujeitos podem ocupar e explorar da forma como queiram, sem a presença de um centro
difusor da informação. Ele resume as potencialidades do ciberespaço em quatro pontos: 1) A
possibilidade de acabar com os monopólios da expressão pública posto que qualquer
indivíduo possui aparatos técnicos para falar com um grande contingente de pessoas a baixo
custo. 2) A diversidade de modos de expressão, são infinitas as possibilidades de se criar uma
mensagem. 3) Novos instrumentos de filtragem para lidar com o dilúvio informacional, como
os youtubers. 4) “O desenvolvimento das comunidades virtuais e dos contatos interpessoais a
distância por afinidade” (LÉVY, 2010, p.248).
Na esteira de John B. Thompson (2007), o desenvolvimento da indústria da mídia foi
um processo histórico específico que conduziu o surgimento das sociedades modernas. O
século XV marcou o surgimento da comunicação de massa quando as técnicas de imprensa de
Gutenberg foram finalmente usadas em larga escala em centros comerciais da Europa.
Segundo ele, este acontecimento deu a largada para a radical transformação da maneira como
as formas simbólicas eram produzidas, transmitidas e recebidas pelos indivíduos em seu
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cotidiano. Thompson (2007) chamou essa série de acontecimentos de ‘midiação da cultura
moderna’. Ele explica que esse processo é paralelo à expansão do capitalismo industrial e à
formação do sistema moderno de estados-nação contribuindo para a constituição e
interligação das sociedades industriais ocidentais. Segundo Thompson (2007) foi a mediação
da cultura moderna que configurou o desenvolvimento social a partir do início da era
moderna.
Há quase 75 anos da concepção dos primeiros computadores enquanto instrumentos
militares surgidos na Inglaterra e Estados Unidos nos anos 1945, a humanidade avançava
conforme esta notável ferramenta evoluía. Segundo Pierre Lévy (2010) o seu uso começou
durante os anos 1960 e somente os visionários previram que a virtualização da informação e
da comunicação seria um movimento geral que afetaria profundamente a vida social. A
internet viria a datar de 1960 e apesar de só ter sido usada domesticamente a partir dos anos
90, ela se materializou como um grande divisor de águas para a comunicação global e
possibilitou o nascimento de uma nova era.
A internet certamente revolucionou a forma como os indivíduos se relacionam e
enxergam o mundo. Com a invenção do computador pessoal, Lévy (2010) aponta um “novo
curso ao desenvolvimento tecnoeconômico” resultado de uma corrente cultural que ele
denominou

como

imprevisível.

“As

tecnologias

digitais

surgiram,

então,

como

a

infraestrutura do ciberespaço, novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização
e de transação, mas também novo mercado da informação e do conhecimento” (LÉVY, 2010,
p.32). Segundo Borges (2016) aumentou-se a busca por informações em diversas áreas do
conhecimento já que as ferramentas tecnológicas encurtaram os limites entre o homem e o
saber. O comportamento social passou por uma rápida mutação e “a relação entre pessoas e
meios de comunicação de massa deixou de ser uma ação isolada ou casual”.
Lévy (2010) em Cibercultura define o ciberespaço como o “espaço de comunicação
aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores”, ou
seja, um meio onde há sinergia e interface entre todos os dispositivos para a criação de
informação. Lévy defende a tese de que a universalização é a essência da cibercultura, seu
significado último. Quanto mais pessoas acessam a Internet, novos aparatos se interconectam,
novas informações são criadas e mais o ciberespaço se expande e tende à universalização “uma interconexão geral das informações, das máquinas e dos homens” (LÉVY, 2010, p.115).
Lévy (2010) propõe que para se compreender a mutação pela qual a civilização
contemporânea tem passado, é necessário fazer um breve retorno a passagem das culturas
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orais às escritas, onde se tem a primeira grande transformação no que ele chamou de
“ecologia das mídias”. Para ele, a emergência do ciberespaço pode ser comparada à invenção
da escrita no quesito pragmático da comunicação. Antes da invenção da escrita, “as
mensagens linguísticas eram sempre recebidas no tempo e lugar em que eram emitidas”
(LÉVY, 2010, p.116), emissor e receptor obrigatoriamente compartilhavam um contexto
idêntico, um “fluxo vivo de interações”. Com a escrita, as condições de emissão e recepção
mudaram. Os atores não precisavam mais estar em interação direta pois o ato de escrever as
mensagens permitia manter-se “fora de contexto”.
Lévy (2010) explica que ainda assim era difícil compreender mensagens fora do
contexto de produção e por isso a humanidade tratou de criar uma série de ferramentas para
auxiliar o receptor a interpretá-las assim como existia um esforço para conceber mensagens
que pudessem ser compreendidas em qualquer circunstância, isto é, universalizar a
mensagem. A escrita, portanto, condicionou a universalidade assim como o ciberespaço.

4.3 O discurso de autoaceitação do YouTube

Como visto, a prática realizada pelos youtubers de compartilhar a vida pessoal em
seus canais é sintomático da sociedade que eles se inserem. Essa exposição da intimidade na
internet “faz parte de um longo processo histórico de configuração do público, do privado e
do íntimo” (SACRAMENTO, 2016, p.178). O pesquisador Igor Sacramento (2017) se
apropria das ideias de Dominique Méhl (1996) para explicar que nos anos 1990, na França, a
tendência de usar celebridades e pessoas comuns para relatar fatos íntimos de suas vidas foi
denominada “televisão da intimidade”.
No Brasil, em meados do mesmo ano, aconteceu algo semelhante porém voltado para
a busca da autoestima, considerada de extrema importância para a qualidade de vida. A TV
explorou (e ainda explora) o testemunho íntimo, relato de experiências privadas relacionadas
à algum tema de relevância social, como forma de prender a audiência em uma relação na
qual a vítima busca a compaixão pública e assegura sua existência pelo próprio sofrimento.
Atualmente com todas as possibilidades disponíveis através da expansão dos meios de
comunicação e da cultura participativa, a exposição de traumas atingiu todas as esferas
sociais. A divulgação e o consumo de sofrimentos pessoais tem sido cada vez mais comum na
mídia através de telejornais, programas de TV, documentários, reality shows e agora mais do
que nunca nos vídeos do YT. Se há alguns anos os meros mortais não possuíam recursos para
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falar com grandes conglomerados e a única oportunidade de debate era a mesa do jantar, hoje
os “novos recursos abrem uma infinidade de possibilidades que eram impensáveis até pouco
tempo e que agora são extremamente promissoras, tanto para a invenção quanto para os
contatos e trocas” (SIBILIA, 2008, p.11).
Basta ligar uma câmera e qualquer pessoa pode gravar um simples vídeo contando um
episódio traumático e alcançar milhões de espectadores. Conforme Sibilia (2008), hoje
propagam-se os produtos “fáceis” da indústria cultural que se tornou caseira, de fundo de
quintal. Feita na garagem de casa, ou melhor, feita no quarto, na sala, na cozinha por qualquer
um. Sobre esta temática, Henry Jenkins (2009) afirma:
O YouTube não somente mudou as condições de produção como também
alterou os contextos de circulação e recepção: tais obras agora atingem um
público maior por meio de seus canais de distribuição; há sistemas de crítica
que concentram sua atenção em obras interessantes e novas; há pessoas que
desejam encontrar e se envolver com conteúdos não comerciais; e
consumidores que dialogam entre si quando produ zem seus vídeos”
(JENKINS, 2009, p.149).

Igor Sacramento (2016) afirma que esse cenário de compartilhamento dos traumas se
configura enquanto um gênero do discurso midiático onde anônimos (e também famosos)
passaram a compartilhar suas dores publicamente. Nesse sentido, ‘trauma’ está relacionado à
acontecimentos habituais como perdas, frustrações, inseguranças, medos. Sacramento explica
que o conceito de trauma é genérico, servindo atualmente para designar qualquer evento ou
ocorrências dolorosas da vida como assédio, violência, bullying, racismo, etc.
Ele se baseia em Furedi (2004) para qualificar a emergência de uma “cultura
terapêutica” que representa uma mudança efetiva da subjetividade dos sujeitos que precisam
lidar com uma certa vulnerabilidade emocional e psicológica vivenciada nesta sociedade, que
aprendeu a transformar suas dores emocionais em signos midiáticos. Num ambiente de
informalidade como se configura o YT, muitos youtubers encontraram ali o espaço perfeito
para testemunhar sobre assuntos dos quais não teriam espaço para falar na mídia tradicional.
Essas narrativas testemunhais geram milhares de visualizações e muito engajamento
pelo caráter de proximidade que criam com o espectador. Muitos desses relatos objetivam
publicizar a superação de um problema, a volta por cima, o enfrentamento para servir de
exemplo aos demais de como agir em determinada condição. Consoante a Sacramento (2016),
a pessoalização na forma de gravar os vídeos se configura como uma estratégia narrativa e é
justamente o que garante veracidade ao depoimento legitimando a experiência relatada pelo
youtuber.
77

Ele se ancora em Beverley (2004) para caracterizar o testemunho enquanto uma
narrativa de uma experiência significativa contada na primeira pessoa por um narrador que é
protagonista do evento relatado. Uma característica indispensável do testemunho é seu caráter
de oralidade que é crucial no estabelecimento de um vínculo entre enunciador e enunciatário.
Sacramento também defende que os testemunhos são exemplares e determinam valores
morais a serem seguidos pois o depoimento público da vítima a caracteriza como
“sobrevivente”, “fazendo com que a experiência traumática transmute-se sob o ethos
motivacional e capitalize sobre a tendência atual de autoajuda” (SACRAMENTO, 2016,
p.163).
Vale salientar que o sofrimento é valorizado quando superado e compartilhado por
meio de dispositivos midiáticos. Nesse sentido muitos youtubers, percebendo a abordagem
insuficiente dos grandes veículos midiáticos no tratamento de assuntos relacionados à
transtornos de imagem corporal e autoaceitação e pela própria motivação de ajudar àqueles
que passam pela mesma situação, começaram a produzir vídeos sobre o tema enfocando suas
narrativas ora em testemunhos de suas próprias vidas ora em discursos de autoridade de
profissionais ou outros sujeitos que também vivenciaram o problema, mas sempre em uma
linguagem terapêutica. Para Sacramento, a linguagem terapêutica pode transmutar qualquer
trauma em uma “questão psicológica de gestão emocional”, assim sendo, ela prevê uma
vontade de alcançar o bem-estar, princípio para a felicidade, por meio da superação.
A pesquisadora Paula Sibilia (2008) é crítica ao falar sobre as narrações da vida
privada na web, ela sugere que muitos sujeitos mentem se aproveitando das vantagens
oferecidas pelas novas modalidades de mídias interativas para construir espetáculos de si
mesmos e exibir uma intimidade inventada. Assim sendo, os testemunhos poderiam ser
hipócritas e não autênticos, expondo diante do público um personagem fictício. Sibilia (2008,)
aponta que essas práticas, que ela chama de usos “confessionais” da internet, se enquadram
como manifestações renovadas dos velhos gêneros autobiográficos. Ela se apoia no crítico
literário Philippe Lejeune (1975) para afirmar que as autobiografias são tríplices: coincidem
as identidades do autor, narrador e do protagonista. Quando o leitor acredita nessa
coincidência, eis um “pacto de leitura”. Para ela, o eu que fala na web também é tríplice: é ao
mesmo tempo autor, narrador e personagem. Por isso os acontecimentos relatados nestas
narrações de si são tidos como verdadeiros pois supõe-se que são experiências íntimas de um
indivíduo real, ou seja, do autor, narrador e personagem principal da história. Isto é, a
referência autoral é dotada de uma autenticidade autoral, uma “potência aurática”. Esses
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relatos testemunhais, conforme Sibilia (2008), não deixam de ser ficções pois mesmo que
hajam autoevidências, o estatuto do eu é frágil porque é “complexo e vacilante” e cada
experiência individual é um “fluxo caótico e múltiplo”. Ela não nega a importância dessas
ficções, uma vez que constituem os sujeitos.
A linguagem nos dá consistência e relevos próprios, pessoais, singulares, e a
substância que resulta desse cruzamento de narrativas se (auto)denomina eu.
A experiência de si como um eu se deve, portanto, à condição de narrador do
sujeito: alguém que é capaz de organizar sua experiência na primeira pessoa
do singular (SIBILIA, 2008, p.31).

São nos discursos auto-referentes “que a experiência da própria vida ganha forma e
conteúdo, adquire consistência e sentido ao se cimentar em torno de um eu” (SIBILIA, 2008,
p.32). Esse eu ganha espessura a partir de relatos que se originam fora de si, isto é, nos outros.
E é por esse motivo que “toda comunicação requer a existência de um outro, do mundo, do
alheio, do não-eu”, pois é sempre intersubjetiva. Todo e qualquer relato está inserido em um
sólido tecido intertextual.
Hoje, conforme Sibilia (2008), os relatos autobiográficos não copiam mais a épica ou
a tragédia romântica, referindo-se aos diários íntimos tradicionais. As narrativas de si
adquirem configurações audiovisuais, os episódios mais ordinários assim como os mais
aterradores se adaptam às exigências da câmera. O sujeito dos relatos publicados na internet é
aquele que vive a própria vida como um personagem (SIBILIA, 2008).
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5 CAMINHOS METODOLÓGICOS

Como etapa fundamental da metodologia deste trabalho optou-se pela revisão
bibliográfica que, como aponta Ida Regina Stumpf (2010), refere-se à obtenção da
bibliografia pertinente ao assunto evidenciando o entendimento do pensamento dos autores
selecionados.

Inicialmente definiu-se o

tema de estudo

baseado

nos interesses da

pesquisadora, em seguida uma lista de termos gerais e específicos para guiar o levantamento
das fontes bibliográficas. O próximo procedimento foi a elaboração de um esquema
provisório da divisão do trabalho a partir dos termos elencados anteriormente. Após estes
processos, iniciou-se a busca pelos autores e documentos significativos à investigação com
base na indicação da orientadora e também em pesquisas próprias. Em seguida foi realizada a
leitura e fichamento desses textos. A decisão final sobre a fundamentação teórica foi bastante
sugestionada pela experiência e conhecimento que foi possível extrair da pesquisa de
recepção.

5.1 Grupo de discussão: uma perspectiva teórica

Para a obtenção de dados qualitativos na pesquisa de recepção, optou-se pela
metodologia investigativa conhecida como grupo de discussão que, de acordo com Wivian
Weller (2006), tem como principal objetivo “a obtenção de dados que permitam a análise do
meio social dos entrevistados, bem como de suas visões de mundo ou representações
coletivas” (WELLER, 2006, p. 244). Weller (2006) explica que os grupos de discussão foram
usados pela primeira vez na pesquisa social empírica em 1950 por Friedrich Pollok, integrante
da Escola de Frankfurt, que coordenou grupos com 1.800 pessoas de diferentes classes
sociais. Somente no final da década de 1970, o procedimento recebeu um aporte teóricometodológico passando a ser considerado um método e não apenas uma técnica de pesquisa
de opinião. Mangold (1960) foi um dos primeiros teóricos a analisar este procedimento
metodológico empregado nas pesquisas empíricas da Escola de Frankfurt. Ele deu um novo
sentido aos grupos de discussão, transformando-os em instrumento de exploração das
opiniões coletivas e não somente individuais. Ele acredita que a opinião do grupo é produto
de interações grupais e não a soma das opiniões pessoais. Cada membro contribui de forma
distinta, mas as falas individuais são resultado da interação mútua (WELLER, 2006).
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Maria Cecília Santos (2009) acredita que o grupo de discussão é um procedimento de
conversação pertencente à família das pesquisas qualitativas e muito próxima aos grupos
focais (sendo considerados termos sinônimos em traduções do inglês ou francês para o
castelhano), mas que se distingue por conter características peculiares. Segundo ela, a partir
dos estudos de Callejo (2001), o inovador na aplicação do grupo de discussão é a
possibilidade dada aos interlocutores de “apresentar, de defender, de construir e de
desconstruir os seus pontos de vista numa lógica de interação” (SANTOS, 2009, p.92). Essa
interação se torna gradativamente mais profunda e complexa, e pode levar a um conjunto de
opiniões comuns a todos os participantes de forma natural.
Conceição Ferreira Silva (2016) aponta que as diferenças entre o grupo de discussão e
o grupo focal são as suas raízes teórico-práticas e epistemológicas. O grupo focal está
vinculado a uma corrente norte-americana enquanto o grupo de discussão teve sua origem na
Europa, principalmente na Espanha, onde foi amplamente utilizado na Sociologia e nos
estudos de cultura e comunicação a partir da obra de Jesús Ibáñez (SILVA, 2016). Santos
(2009) reconhece a dificuldade em distinguir o grupo focal do grupo de discussão ora pela
dinâmica do grupo de discussão ora pelo motivo e forma que os discursos são produzidos
pelos sujeitos dentro do grupo. A investigadora acredita que a situação grupal, a fala, é o que
facilita o intercâmbio de posições dos indivíduos no discurso social. Meinerz (2011) também
se apropria de Callejo (2001) e explica que essa diferença na dinâmica dos grupos se dá
quando no grupo focal há uma interação do grupo com o moderador, uma espécie de
entrevista em grupo. Enquanto o grupo de discussão enfatiza a interação dentro do grupo.
Fabra & Domènech (2001) conceituam o grupo de discussão.
O grupo de discussão é constituído por um conjunto reduzido de pessoas,
reunidas com o propósito de interactuar numa conversa sobre temas objecto
de investigação, durante um período de tempo que oscila entre uma hora e
hora e meia. É precisamente essa interacção que distingue o grupo de
discussão e o que proporciona o seu interesse e a sua força. A discussã o,
efectivamente, não tem como objectivo a busca de consenso entre os
participantes; o que permite é recolher um grande leque de opiniões e pontos
de vista que podem ser tratados extensivamente. A situação de grupo produz
a deslocação do controlo da interacção desde o investigador até aos
participantes, o que dá uma maior ênfase [...] aos pontos de vista dos
participantes, facto que permite um aprofundamento dos temas propostos à
discussão, o que dificilmente se consegue de outra maneira (SANTOS apud
FABRA; DOMÈNECH, 2001, p. 33-34).

Conforme Weller (2006), os grupos de discussão passaram a ser muito utilizados a
partir da década de 1980, principalmente para pesquisas com jovens, pois, a partir do grupo é
que “o jovem trabalhará, entre outras, as experiências vividas no meio social, as experiências
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de desintegração e exclusão social, assim como as inseguranças geradas a partir dessas
situações” (WELLER, 2006, p.246). Sendo assim, os grupos de discussão são uma ferramenta
relevante, sobretudo “para a reconstrução dos contextos sociais e dos modelos que orientam
as ações dos sujeitos” (WELLER, 2006, p.246).
Os grupos de discussão representam um instrumento por meio do qual o
pesquisador estabelece uma via de acesso que permite a reconstrução dos
diferentes meios sociais e do habitus coletivo do grupo. Seu objetivo
principal é a análise dos epifenômenos (subproduto ocasional de outro)
relacionados ao meio social, ao contexto geracional, às experiências de
exclusão social, entre outros. A análise do discurso dos sujeitos, tanto do
ponto de vista organizacional como dramatúrgico, é fundamental e auxiliará
na identificação da importância coletiva de um determinado tema (WELLER,
2006, p.247).

Como dito, o grupo de discussão é considerado muito semelhante ao grupo focal.
Segundo Maria Eugênia Belczak Costa (2010), o grupo focal é um tipo de pesquisa qualitativa
que objetiva perceber aspectos valorativos para um grupo em particular. A técnica foi
aprimorada na década de 1940 por Paul Lazarfeld e Robert Merton em uma pesquisa sobre
audiência e, hoje, é amplamente utilizada nas pesquisas em Marketing e nas Ciências Sociais.
Ainda de acordo com Costa (2010), quando bem realizado, o grupo focal pode ajudar na
compreensão sobre aspectos essenciais, como as motivações que conduzem as percepções dos
participantes estimulando uma discussão necessária entre os interlocutores.
O grupo de discussão também possui características da clássica técnica da entrevista
em profundidade, método muito adotado na pesquisa em Comunicação. Conforme Jorge
Duarte (2010), este recurso qualitativo explora um assunto através das informações e
experiências fornecidas pelos participantes e analisa-as de forma estruturada. A flexibilidade
do grupo de discussão se assemelha ao dinamismo da entrevista em profundidade pela
possibilidade de apreensão de uma realidade e compreensão de questões íntimas ao
entrevistado.

O

moderador

pode

ajustar

as

perguntas

conforme

a dinâmica dos

acontecimentos.
Carla Beatriz Meinerz (2011) afirma que o grupo de discussão não é uma técnica,
“mas uma prática de investigação que possui historicidade, assim como diferentes enfoques e
pressupostos teóricos” (MEINERZ, 2011, 488). A pesquisadora fundamenta seus estudos em
grupo de discussão a partir da literatura da sociologia crítica espanhola mediante uma
experiência prática na Espanha, assim como Weller que trabalhou com grupos de discussão
no Brasil e na Alemanha. Segundo Meinerz (2011, p.489), a literatura espanhola defende o
grupo de discussão como uma “prática qualitativa de investigação social” pertencente a escola
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de qualitativismo de Madrid. Esta escola fundamenta-se na produção teórico-prática de três
sociólogos: Jesús Ibáñez, Ángels de Lucas e Alfonso Ortí. A diferenciação entre o grupo de
discussão e outras propostas metodológicas grupais acontece
na medida em que incorpora a dimensão social do discurso, buscando através
de
um
rigoroso
instrumental teórico-metodológico,
explicitado
tecnologicamente em intenso trabalho de campo, relacionar ações e discursos
dos sujeitos sociais envolvidos (MEINERZ, 2011, p.489).

Nos anos 1960, quando a Espanha se caracteriza como uma sociedade de consumo,
resultado da transição do sistema capitalista de produção para um sistema voltado para o
consumo, o grupo de discussão se tornou uma prática consolidada para as pesquisas de
mercado. Uma opção para os pesquisadores fugirem do empirismo abstrato das enquetes
estatísticas utilizadas nas pesquisas de opinião pública (MEINERZ, 2011). Ibáñez propunha o
uso do grupo de discussão como “uma abertura qualitativa frente à dimensão simbólica da
realidade social” (MEINERZ, 2011, p.489). A partir de então, foi largamente utilizado nas
pesquisas de mercado para identificar motivações de consumo (investigação motivacional).
Ibáñez acreditava que o grupo era central no âmbito das relações e referências do indivíduo
universalizado da sociedade industrial, logo, “a análise do social também havia de realizar-se
através de situações grupais” (MEINERZ, 2011, p.490). Para ele, nas palavras de Meinerz
(2011), o grupo exerce uma função fundamental na sociedade de consumo. Os indivíduos se
identificam pelas marcas compartilhadas em suas coletividades e são influenciados pelas
mesmas.
Passa-se da investigação motivacional do consumo para a investigação dos
elementos ideológicos e simbólicos da realidade social, uma vez que a
motivação do consumidor está articulada com esses elementos. Para
reproduzir o que acontece na sociedade, reúne-se um grupo de pessoas para
falar sobre um tema. Essa discussão deve reproduzir os argumentos, as ideias,
as motivações do grupo social a que pertencem seus participantes, e a
constituição de diferentes grupos podem proporcionar variantes discursivas
componentes do discurso social mais amplo (MEINERZ, 2011, p.490).

Quando Ibáñez escreve sua célebre obra Más Alla de la Sociología (1996), ele inaugura

uma nova fase para este método. Os grupos de discussão extrapolam as pesquisas de mercado
e tornam-se úteis para outros campos da realidade social. A metodologia foi evoluindo para se
adaptar às necessidades da sociedade atual.
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5.2 Critérios para a escolha dos canais

Uma sociedade que valoriza a superação de adversidades em linguagem terapêutica
encontrou no YouTube um solo fértil para produzir muitos frutos. É o caso dos dois canais
que serão utilizados como suporte para este estudo de recepção: Alexandrismos e EuVejo.
Ambos tratam a respeito de imagem corporal, opressão estética, distúrbios alimentares,
gordofobia, aceitação do próprio corpo, autoestima, empoderamento feminino e várias outras
questões relacionadas ao corpo e padrões de beleza.
Os parâmetros para a escolha desses canais foram os conteúdos semelhantes
apresentados de forma distinta pelas youtubers; a diferença existente no padrão de beleza que
cada uma buscava para si: enquanto Daiana desejava ser esquelética, Alexandra queria ter um
corpo modelo “Kardashian”, magro porém curvilíneo. Este fato proporcionou uma abordagem
diferente, mesmo se tratando do mesmo assunto, e enriqueceu o campo pois os vídeos se
complementam. Outros critérios de escolha estão associados aos valores que constroem o
capital social relacional e cognitivo das youtubers, referentes a apropriação das ferramentas de
comunicação na Internet, são eles: a reputação e a visibilidade alcançada por ambas dentro e
fora da plataforma, a popularidade e a autoridade. Segundo Raquel Recuero (2009), na esteira
de Bertolini e Bravo (2001), a visibilidade é um tipo de capital social construído a partir de
interações no ciberespaço que dificilmente os atores sociais conseguiriam no espaço offline. A
visibilidade está relacionada a quanto um nó é visível na rede e o quanto ele é capaz de
amplificar os valores alcançados por meio de suas conexões. A visibilidade também está
associada ao gerenciamento dos grupos sociais, é por isso que os youtubers utilizam outras
redes sociais para promover ou complementar seus trabalhos na plataforma. “A visibilidade,
assim, é um valor por si só, decorrente da própria presença do ator na rede social”
(RECUERO, 2009, p.109).
Já a reputação, por vezes é interpretada como sinônimo de confiança, mas Recuero
(2009) opta pela noção de Buskens (1998), que a compreende como “a percepção construída
de alguém pelos demais atores” (RECUERO, 2009, p.109). A reputação demanda três
elementos: o “eu” e o “outro” e a relação entre ambos. Nesse sentido, a reputação não é
somente as impressões emitidas pelo indivíduo através de suas ações, depende igualmente das
construções dos outros sobre essas ações. É fato que os sistemas que suportam as redes sociais
permitem um maior controle das impressões que são emitidas, auxiliando a construção da
reputação o que, de acordo com Suzana Kilpp (2010), não aconteceria num reality show, por
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exemplo. Segundo a pesquisadora, nos reality shows existe uma enunciação da transparência
televisiva. Como os participantes são vigiados 24 horas por dia, mesmo que se mostrem mais
virtuosos do que realmente são, caírão em contradição e serão desmascarados pelo flagrante
éthico. Por meio da incessante vigilância, a TV mostra ao espectador o autêntico éthico e o
falso éthico. Ou seja, nas redes sociais o ator pode construir sua própria reputação de forma
intencional.
É válido sublinhar que a reputação nas redes sociais não significa número de conexões
(quantidade de inscritos num canal, seguidores ou leitores de um blog). “A reputação é, assim,
um julgamento do Outro, de suas qualidades” (RECUERO, 2009, p.110), é por meio da
reputação que os sujeitos elegem em quem confiar.
A reputação é uma percepção qualitativa, que é relacionada a outros valores
agregados. Um blog pode ser lido porque tem informações relevantes, porque
é engraçado, porque o ator simplesmente quer saber da vida do outro etc.
Assim, quando falamos em redes sociais na Internet, não há um único tipo de
reputação (RECUERO, 2009, p.110).

Já a popularidade, segundo Recuero (2009) é um valor relacionado à audiência, isto é,
a posição de um ator dentro da rede social. Quanto mais centralizado está o nó na rede, mais
pessoas são conectadas a ele, maior capacidade de influência esse nó terá, logo, mais popular
ele será. Diferentemente da reputação, a popularidade é facilmente medida através de
números.

É,

portanto,

quantitativa.

Quanto

mais

conexões,

referências,

seguidores,

visualizações, comentários, curtidas, maior a audiência e maior também a popularidade.
Enquanto a visibilidade é um valor relacionado com a capacidade de se fazer
visto de cada nó (e, portanto, temos nós que são mais visíveis e nós que são
menos visíveis), a popularidade é uma característica relacionada à posição
estrutural do nó na rede. Apenas alguns nós são populares, mas todos os nós
possuem visibilidade (RECUERO, 2009, p.112).

O último valor relacionado ao capital social das youtubers é a autoridade ou poder de
influência de um nó na rede social. Quanto maior for a capacidade de um ator social de
suscitar conversações a partir daquilo que diz maior é a sua autoridade (RECUERO, 2009).
Esses valores serão melhor demonstrados adiante.
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5.3 O modelo codificação/decodificação

Para a análise dos dados coletados na pesquisa de recepção foi utilizado como método
principal o modelo de mediações codificação/decodificação cunhado por Stuart Hall. A
pesquisa de recepção pode ser considerada um marco para os estudos no campo da
comunicação. Os escritos de Stuart Hall contribuíram fortemente para o surgimento de uma
nova concepção do processo comunicativo. A nova proposição dos Estudos Culturais se
distanciava da teorização marxista pois buscava tratar o receptor como um elemento que
interpreta de forma ativa os conteúdos da mídia enquanto a tradicional ignorava o processo de
recepção

das

mensagens

(COSTA,

2012).

Quando

Hall

propôs

seu

modelo

codificação/decodificação, a discussão se acentuou e seu texto tornou-se um dos princrípios
mais relevantes nos estudos das audiências midiáticas.
Segundo Hall (2009), a pesquisa em comunicação de massa tradicionalmente admitia
o

processo

comunicativo

como em um circuito onde havia uma linearidade entre

emissor/mensagem/receptor, concentrando-se apenas na troca de mensagens sem levar em
conta os diferentes momentos em uma complexa estrutura de relações. Ele propõe pensar esse
processo como uma “complexa estrutura em dominância”, isto é, “uma estrutura produzida e
sustentada através da articulação de momentos distintos, mas interligados - produção,
circulação, distribuição/consumo, reprodução” (HALL, 2009, p.365). Segundo Schulman
(2000), Hall identificou quatro elementos de ruptura com as tradicionais abordagens dos
estudos de recepção. Segundo o pesquisador, os Estudos Culturais romperam, em primeiro
lugar, com as abordagens behavioristas que consideravam a influência dos meios de
comunicação de massa com base no estímulo-resposta. Em segundo lugar, os Estudos
Culturais desconstroem as concepções acerca dos textos midiáticos enquanto suportes
transparentes de significado, sem considerar o que está implícito na mensagem. Em terceiro
lugar, rompem com a imagem de um receptor passivo e indiferenciado e por último,
desconstroem a concepção substancial de cultura de massa.
Pensando nas várias articulações em que a codificação/decodificação podem ser
combinadas, Hall (2009) identificou três posições hipotéticas de decodificação para o discurso
televisivo. Seu argumento é de que as decodificações não derivam fundamentalmente das
codificações e que esta correspondência não é necessária uma vez que a decodificação tem
suas próprias condições de existência e a codificação apenas produz alguns indicadores dentro
dos quais as decodificações vão atuar. As posições de decodificação são:
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1. Posição hegemônica-dominante ou preferencial, quando a apropriação de sentido é
feita de forma direta e integral pelo receptor.
2. Posição de código negociado, quando o sentido da mensagem está em consonância
com as “lógicas específicas ou localizadas” de cada receptor. Segundo a interpretação de
Guedes (1996), a estrutura geral sugerida pelo código dominante é aceita mas há uma leve
contestação entre o significado produzido pela interface intérprete-codificador.
3. Posição de código de oposição, quando mensagens antes decodificadas de maneira
negociada passam a ter uma leitura contestatária por parte do receptor.
De acordo com Oliveira (1999), estas três posições permitem a compreensão da
recepção cultural fundada em um perspectiva onde as subjetividades passam a serem vistas
como subjetividades negociadas e não somente como dominação. Portanto, conforme Costa
(2012), é na esfera cultural que acontecem os entraves pela significação. “Os textos culturais
são o próprio local onde o significado é negociado” (COSTA, 2012, p.113). Desta maneira, o
consumo de produtos da indústria de massa não pode ser interpretado como uma frívola
manifestação cultural nem exclusivamente como um canal de ideologia, mas “como um
artefato produtivo, prática produtora de sentido: aceito, negociado ou simplesmente rejeitado”
(COSTA, 2012, p.113).
Acerca das técnicas interpretativas para o grupo de discussão apresentadas por Weller
e Meinerz (2011), o primeiro passo para a interpretação dos dados coletados na pesquisa de
recepção é a apresentação de um relatório que contemple as informações referentes ao local e
situação da entrevista, os participantes e todos os dados relacionados ao questionário de perfil
aplicado no início da entrevista. A organização dos dados, segundo Weller, inicia-se com uma
primeira fase de interpretação denominada interpretação formulada. A interpretação
formulada está inserida no método documentário de interpretação (WELLER, 2003; 2005),
que implica uma transcrição otimizada do grupo de discussão levando em consideração, como
aponta Meinerz (2011), comportamentos relevantes observados durante a entrevista como
risos, conversas paralelas, expressões, silêncios. A interpretação formulada compreende
alguns aspectos cujo os mais relevantes para este estudo são a seleção das passagens centrais
denominadas “metáforas de foco”, transcrição das metáforas de foco e daquelas relevantes
para a pesquisa e a reconstrução da estrutura temática da passagem a ser analisada, que poderá
ser dividida por temas.
Durante a interpretação formulada, busca-se compreender o sentido imanente
das discussões e decodificar o vocabulário coloquial. [...] Nessa etapa de
análise, ele não traça comparações e tampouco utiliza o conhecimento que
possui sobre o grupo ou meio pesquisado (WELLER, 2006, p.251).
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A segunda etapa do método documentário de interpretação é a interpretação refletida
que requer uma observação de segunda ordem na qual o pesquisador recorre ao conhecimento
teórico e empírico adquirido sobre o meio pesquisado para elaborar suas próprias
interpretações e mediante esse conhecimento, selecionar as melhores passagens para uma
posterior análise.
Optou-se por categorizar os dados em quatro grandes eixos para a análise: 1 - O vídeo
em si; 2 - Autoimagem; 3 - Construção de sentido; 4 - Referências. Vale salientar que estes
eixos foram criados a fins de análise posteriormente à realização do grupo, baseado no
questionário da entrevista oral e não o contrário. Os eixos visam organizar de forma
sistemática a interpretação dos principais diálogos e passagens do grupo.

5.4 Do outro lado da tela: apresentando os canais e os vídeos
O primeiro canal escolhido foi Alexandrismos10 , criado em 2015 pela jornalista
Alexandra Gurgel. Seus primeiros vídeos, segundo conta a própria Alexandra, eram uma
espécie de paródia da vida de uma pessoa gorda e tinham o objetivo de debochar desta
condição. Porém, percebeu que estava fazendo um desserviço social apenas reforçando
estereótipos. Começou a pesquisar sobre o assunto e descobriu o termo “gordofobia”, passou
a estudá-lo e mudou o rumo do seu canal compartilhando a própria luta contra os transtornos
de autoimagem. Alexandra sempre foi uma pessoa gorda e o ódio ao corpo começou desde
muito cedo. Quando criança sofreu bullying na escola e era constantemente julgada pela
própria família. Por ser a única gorda, era comparada aos irmãos e primos magros. Sentiu o
peso da inadequação e da rejeição logo cedo e era oprimida por todos os lados para
emagrecer. Aprendeu que só seria aceita, bonita, feliz, amada, respeitada quando emagrecesse
e colocou esse objetivo como a meta maior de sua vida. “Eu tenho memórias de pessoas me
xingando quando ainda tinha 6 anos”, diz Gurgel em matéria para o site O Globo11 .
Aos 9 anos começou a fazer dietas e a consumir medicamentos para emagrecer, fazia
exercícios físicos exaustivamente para perder peso mas engordava cada vez mais. Foi então
10

Canal Alexandrismos. Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UC2LQ5jMieMZjb 5k5Gprp2JQ.
Acesso em: 9 jun. 2019
11
Disponível em: https://oglobo.globo.com/ela/youtuber-alexandra-gurgel-conta-em-livro-tortuoso-caminho-ateaceitacao-do-proprio-corpo-23124055. Acesso em 03 abr. 2019
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que começou a ingerir laxantes e diuréticos, tinha sintomas de bulimia e anorexia associado a
comportamentos de compulsão alimentar, submetia-se a dietas absurdamente restritivas que
fragilizavam sua saúde. Gurgel afirma que passava dias em escassez alimentar e depois comia
desesperadamente para preencher o vazio emocional que sentia. Buscava na internet sites próanorexia e pró-bulimia, onde aprendeu discursos de ódio e desamor ao próprio corpo.
Segunda ela, sentia prazer em pesquisar ‘porque pessoas gordas são nojentas’.
Com 13 anos, comecei a ter acesso à internet, passei a pesquisar sobre como
perder peso rápido e caí no submundo da anorexia e da bulimia. Não cheguei
a ficar esquelética, mas tinha distúrbio de imagem, passava dias sem comer.
Tomava laxantes, diuréticos e remédios que me faziam muito mal, causando
taquicardia. Fiz todas as dietas restritivas imagináveis (GURGEL, 2018, S.
n.).

Aos 23 anos, após fazer uma lipoescultura no corpo, ela finalmente havia conseguido
o corpo que sonhou durante toda a vida: “Fiquei com o corpo da Kim Kardashian. De uma
hora para a outra, as pessoas começaram a gostar de mim, a me respeitar. Aquela não era eu.
Andava na rua e era assediada” (GURGEL, 2018, S.n.). Alexandra passou a não se reconhecer
mais no “novo” corpo ao perceber que as pessoas a desejavam e a tratavam diferente só pelo
seu corpo; foi então que tentou suicídio. A empreitada quase bem sucedida a fez se apegar a
vida e procurar ajuda especializada. Iniciou a terapia e três anos depois, aos 26 anos,
conheceu o movimento feminista. “O Feminismo me trouxe uma visão de mundo de que eu
não era culpada; de que não tinha nada de errado comigo. E aí, eu, finalmente, aprendi a
aceitar meu corpo” (GURGEL, 2018, S.n.). Com o canal, Alexandra começou a tratar de
assuntos referentes ao corpo a partir de sua própria experiência, pois muito pouco se falava
sobre gordofobia no YT. Hoje, ela é dona de um canal com 444 mil inscritos e mais de 23.070
milhões de visualizações e usa o espaço que lhe deu notoriedade para desconstruir padrões em
relação ao corpo gordo (ela faz isso constantemente em suas redes sociais) e incentivar mais
pessoas a se aceitarem.
Os temas dos vídeos giram em torno de body positive, amor-próprio, autoestima,
cabelo, saúde mental e relacionamentos, sempre na perspectiva do corpo gordo e sempre a
partir do que ela mesma viveu ao longo dos anos. Sua dolorosa experiência a levou até às
livrarias brasileiras em 2018 com o best seller “Pare de se odiar: porque amar o próprio
corpo é um ato revolucionário”, e também a programas de grande audiência como Encontro
com Fátima Bernardes da Rede Globo, além de ter dado entrevista para grandes veículos
jornalísticos como a BBC Brasil. A youtuber revela que produzir conteúdo para a internet a
ajudou a se conhecer melhor e quebrar preconceitos que ela considera enraizados.
89

Alexandra grava a maior parte dos vídeos sozinha diante da câmera e os cenários
variam muito. Em vários vídeos ela está em ambientes que parecem ser a sua própria casa,
percebe-se que se trata da sala, quarto, cozinha, varanda com todos os seus elementos
constituintes. Em outros momentos ela tenta improvisar um cenário neutro ao usar apenas
uma parede lisa e um sofá coberto por um tecido. Ao fazer vídeos no próprio quarto a
youtuber vai um pouco além do que a TV já fazia: explorar espaços de uso comuns das
famílias como a cozinha e a sala de estar. Em diversos vídeos do canal Alexandrismos é
possível observar uma certa ausência de preocupação com o cenário e sua arrumação, vê-se
elementos que deixam rastros de intimidade da youtuber. Frequentemente parece que ela
simplesmente posiciona a câmera no lugar mais adequado no dia da gravação e o faz, sem
grandes pretensões.
A respeito do conteúdo dos vídeos, Alexandra sempre traz ao canal outros youtubers
que também falam sobre o assunto para um diálogo ou uma entrevista descontraída, mas na
grande maioria das vezes aparece sozinha fazendo um discurso que versa entre opinião
pessoal, suas vivências e conselhos. A história de Alexandra ilustra o que Sacramento (2016)
diz a respeito do discurso traumático. Há uma enfatização de situações vividas (ela o faz em
praticamente todos os vídeos) que servem como um testemunho público de que a youtuber
superou a relação conturbada com o corpo, recuperou sua saúde e bem-estar. O sofrimento foi
utilizado por ela como recurso para o desenvolvimento pessoal e para acessar sua “verdade
interior”.
O vídeo do canal Alexandrismos utilizado para esta pesquisa é intitulado “Você não é
um número”12 (para fins de análise esse vídeo será chamado de vídeo 1) e faz parte da
Maratona do Amor Próprio, série de vídeos postados diariamente durante um mês sobre
autoestima, aceitação e empoderamento. Publicado em 13/08/2016, o vídeo foi gravado em
uma sala, vemos ao fundo um sofá e algumas almofadas, um móvel branco, um jarro de flores
e um banco vermelho. O posicionamento da câmera, de cima para baixo, passa a impressão de
que não houve uma preocupação com o enquadramento e com o ângulo da câmera em relação
ao objeto filmado e que provavelmente a youtuber estava gravando sozinha.

12

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KxN8yQhbqqg&t=245s . Acesso em: 9 jun. 2019
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FIGURA 12: Posicionamento da youtuber Alexandra diante da câmera

Fonte: Canal Alexandrismos (2016)

Segundo Sacramento (2017), esse aspecto amador proporciona uma sensação de
proximidade e autenticidade, muito importante para a fidelização da audiência e ancora o
discurso da youtuber. Após uma breve introdução e a vinheta, ela inicia dizendo que vai falar
sobre estereótipos referentes ao corpo. Nesses primeiros segundos de vídeo, a youtuber
direciona sua fala à audiência tentando generalizar o sofrimento em relação ao corpo como
algo coletivo.
Qual mulher nunca sofreu alguma vez na vida pelo peso? Por não poder
entrar numa roupa do tamanho tal? Duvido tu nunca ter sofrido por isso! Ou
você nunca tenha pelo menos, no momento que você foi em alguma loja para
comprar uma roupa que você queria muito e a roupa não cabia em você e aí
você viu que só tinha tamanhos menores, não tinha o seu tamanho e você
começou a se achar um lixo, começou a achar que você deveria emagrecer,
que você é uma porca… Todo mundo já passou por isso (GURGEL, 2016, S.
n.).

Ao dizer “Todo mundo já passou por isso”, ela faz uma universalização da opressão e
da inadequação estética, isto é, ela torna o trauma uma verdade compartilhada por todas as
mulheres (SACRAMENTO, 2017). A youtuber utiliza expressões como “a gente”, “nosso”
para promover uma mediação entre o íntimo e o público. Em seguida, ela faz referência sobre
a própria história de luta contra a balança.

Quando eu fui mais magra na minha vida, eu tava com 75 kg, era minha
época mais infeliz. Para eu chegar nesse peso eu fiz dieta da sopa, do leite.
Eu passava o dia tomando leite e dormindo. Eu tava me sentindo muito bem
socialmente, todo mundo perguntando como eu emagreci e eu me sentindo
elogiada por isso, só que por dentro eu tava um lixo. Por dentro eu tava
infeliz porque eu sentia culpa por comer qualquer coisa, eu me sentia culpada
por sentir vontade de fazer coisas e eu não podia porque eu precisava
emagrecer. Eu precisava ser como as pessoas queriam que eu fosse, como a
sociedade ditasse que eu fosse. Então eu precisava me encaixar num padrão
numérico. Eu tinha que pesar 65 kg, eu tava com 75 kg e estava magérrima.
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Nessa época meus transtornos alimentares eram ainda maiores. Eu tentei
muito ser anoréxica, eu tentei muito vomitar depois de comer, não conseguia.
Então eu tomava laxante e diurético. Tomava tanto diurético que eu
desmaiava direto mas eu queria ver um número na balança. Eu queria estar
abaixo de 70 kg no mínimo, mas eu nunca consegui. E é uma pressão que
você tem vontade de morrer. Eu já ouvi muitas pessoas falando na época que
eu emagreci, eu entrava em grupos de Orkut, e as pessoas falavam “Mesmo
que essa dieta me mate, pelo menos eu vou morrer magra”. E eu concordava
com isso. Eu vivia um mundo utópico, de maluquice. Eu passava por tudo
isso, eu tentava ser anoréxica e bulímica. Eu me sentia burra e fracassada por
não conseguir ser anoréxica e bulímica (GURGEL, 2016, S. n.).

Ao revelar detalhes perturbadores do seu transtorno, Alexandra garante a autenticidade
do seu relato. A coragem de se expor através da plataforma para quem quiser ver, mostra sua
empatia diante do assunto e reconhece seu status legítimo. Seu relato tem características de
confissão e por isso deve ser aceito pelos outros pois a confissão pressupõe a construção de
um self próprio que declara sua verdade pessoal a partir da experiência. Ao confessar, o eu se
subjetiva (SACRAMENTO, 2016).
O segundo canal utilizado nesta pesquisa foi o EuVejo 13 criado pela jornalista Daiana
Garbin. Ela iniciou sua carreira na televisão aos 24 anos na qual foi repórter, editora,
produtora e apresentadora, somando doze anos de experiência em rádio e televisão. Ganhou
notoriedade sendo repórter da Rede Globo. Em 2016 pediu demissão e deu início ao seu canal
no YouTube onde discute questões relacionadas à imagem corporal baseando-se em sua
experiência pessoal, pois, desde criança ela se enxerga gorda quando na verdade não é. No
vídeo inaugural do canal EuVejo, ao contar um pouco da sua história convivendo com o
transtorno de imagem corporal, ela diz, enfática, que desde os cinco anos odeia o próprio
corpo: “Eu me olho no espelho todos os dias e eu me sinto gorda. Eu queria ser magra e eu já
fiz as maiores loucuras que vocês possam imaginar para emagrecer porque eu queria ser
magra, magra seca, igual aquelas modelos palitinhos porque eu acho aquilo lindo” (GARBIN,
2017, S. n.). Diagnosticada com transtorno alimentar e em tratamento, ela usa o espaço no
YT não só para compartilhar sua luta diária em busca da autoaceitação, dando conselhos de
como ter uma vivência mais saudável com a comida e com o corpo, mas para proporcionar
informação científica em uma linguagem de fácil compreensão. Seu intuito é fazer com que
mais pessoas reconheçam o problema e busquem ajuda, sempre ancorada em profissionais e
em autores que ela mesma estuda para montar as pautas.

13

Canal EuVejo. Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCg-pv0HJbbmob5dtzRDdtXw. Acesso
em: 9 jun. 2019
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Aqui falo sobre a nossa relação com o corpo e com a comida. Provoco uma
necessária discussão sobre o perigo dos transtornos alimentares, o lado
nocivo das redes sociais, o padrão de beleza irreal imposto pela mídia e o
papel da autocompaixão no processo de cura (GARBIN, 2016?, S. n.).14

Seu primeiro vídeo “Como era a minha relação com meu corpo”, repercutiu na mídia
fazendo com que Garbin fosse pauta em vários sites, sendo também convidada para
entrevistas em programas de grande audiência como Mais Você, Encontro com Fátima
Bernardes, Programa do Porchat, Programa da Eliana, Programa Amaury Jr., Mulheres e TV
Fama, além de ter participado de programas de rádio como o Programa Pânico Jovem Pan e
programas exclusivos para o meio digital como a TV Estadão .
Além do próprio depoimento, ela também traz ao canal profissionais da saúde e
pessoas da mídia que já sofreram algum tipo de pressão estética, para darem seus testemunhos
de superação como, por exemplo, as atrizes Fernanda Souza, Preta Gil e Mariana Xavier,
modelos como Fabiana Saba e personalidades da internet como Mirian Bottan. Em seu livro,
Fazendo as pazes com o corpo, lançado em 2018, ela escreveu detalhes sobre sua jornada
após passar 22 anos odiando o próprio corpo, sentindo-se inadequada, desejando atingir um
padrão corporal inatingível. A youtuber só buscou tratamento psicológico quando conheceu
seu marido, o também apresentador Tiago Leifert, que inibiu a esposa a continuar consumindo
remédios para emagrecer, dos quais ela era dependente.
Daiana também mantém um blog sobre os mesmos assuntos tratados nos vídeos e
conta com uma equipe de colunistas que colaboram com o blog. Ao todo são 23 profissionais
das áreas da Psicologia, Psicanálise, Psiquiatria, Nutrição, Educação Física e Fisioterapia,
especialistas em temáticas que envolvem o corpo e que lidam diariamente com pacientes com
transtornos de imagem corporal. No blog, Daiana dá espaço aos leitores para que escrevam
suas histórias e as publica em uma sessão especial do blog chamada “As histórias de vocês”,
além de frequentemente compartilhar algumas delas em seus vídeos. Ela escreve: “Aqui você
não precisa esconder nada. Eu vejo você! Eu entendo você” (GARBIN, 2018?, S. n.),
tornando o seu blog e o seu canal um espaço de acolhimento e compreensão mútua. Um lugar
onde há “pessoas que sofrem como você”. A jornalista também disponibiliza dentro do blog
locais para que os leitores possam buscar ajuda especializada para os transtornos de
autoimagem corporal.
Na data deste trabalho (30/06/2019) o canal de Daiana conta com mais de 124 mil
inscritos e um total de mais de 3 milhões de visualizações em seus vídeos, que são postados
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Trecho retirado da descrição do canal EuVejo. Não foi possível identificar a data exata que foi escrito.
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todas as segundas às 19h. Seu canal possui algumas peculiaridades interessantes que valem a
pena serem evidenciadas e que diferem do canal Alexandrismos. Os vídeos são divididos em
playlists temáticas que correspondem aos assuntos tratados no canal, sendo elas: relação com
o corpo, imagem corporal, relação com a comida, fome e saciedade, nossas dores emocionais
e mindfulness. A grande maioria de seus vídeos são no formato de entrevistas com
especialistas em transtornos alimentares mas também com pessoas que tiveram experiências
com distúrbios de imagem corporal, assim como ela. Em pouquíssimos vídeos a youtuber
aparece sozinha diante da câmera contando sua luta contra a doença e dando conselhos em
tons de autoajuda. Quando fala de si mesma, ela demonstra sua autoridade enunciativa pela
experiência.

Igor

Sacramento

(2017),

analisando

o

processo

de

midiatização

da

televisualidade no canal de Daiana, aponta que este possui características de um programa de
entrevistas. Segundo ele, muitos canais no YT são usados para a autorrepresentação e
expressão de si, e mesmo tendo uma lógica própria, ocorrem hibridizações entre as
especificidades enunciativas do YT e as “lógicas e formatos de produção televisivos”
(SACRAMENTO, 2017, p. 2).
O vídeo do EuVejo escolhido para este estudo é intitulado “Quero, tento, mas não
consigo gostar do meu corpo”15 , publicado em 22/12/2017 (para facilitar a assimilação ele
será chamado aqui de vídeo 2). Este vídeo difere dos de entrevista, que são unanimidade no
canal, pois se trata da própria youtuber sentada, centralizada, diante de uma única câmera
dando conselhos para os inscritos de seu canal. Para facilitar a análise, chamou-se essa
categoria de vídeos solo. Neste, especialmente, ela não fala sobre suas vivências com a
doença mas, por meio de recursos narrativos, se inclui naquilo que diz mesmo quando sua fala
é dirigida ao outro que a assiste. Ela se encontra no que parece ser uma espécie de sala ou
escritório (vemos uma grande bancada, um monitor e alguns objetos decorativos ao fundo).
Segundo Sacramento (2017, p.11), a youtuber constrói um cenário doméstico para a gravação
dos vídeos, o que ele caracterizou como homecamming, esta seria uma das marcas da
televisualidade presentes no EuVejo. Contudo, isso não pressupõe uma produção amadora,
pelo contrário, nos vídeos de entrevistas sempre há um jogo de câmeras que a filma de pelo
menos três ângulos distintos, uma das câmeras
fica mais destinada a filmar a filmagem, dando a possibilidade de o
espectador se posicionar nos bastidores, tomando ciência da realidade da
construção da enunciação numa estratégia autorreferencial bastante típica de
programas de TV recentes (SACRAMENTO, 2017, p.12).

15

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Tp2Tg9TWo_c&t=28s . Acesso em: 9 jun. 2019
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O cenário, apesar de intimista, revela ser um espaço montado especialmente para a
gravação dos vídeos, como uma sala comercial, assim, o canal EuVejo se configura como
uma produção profissional. Cortes bruscos, marcas de cotidianidade e os imprevistos não são
utilizados aqui, logo, não são parte da enunciação audiovisual, a autenticidade se dá pelo
discurso da youtuber, diferentemente do canal Alexandrismos que mantém as marcas de
cotidianidade tanto na fala quanto no cenário. Neste vídeo especificamente, como a youtuber
fala sozinha frente à câmera percebe-se uma mudança constante de enquadramentos para
proporcionar dinamismo à narrativa, estes variam entre plano próximo e primeiro plano. O
microfone preso à blusa da youtuber, que em outros canais do YT ficam sempre escondidos
ou nem se quer são usados, revela um objeto icônico dos programas de entrevista e talvez um
resquício dos anos que a youtuber trabalhou como repórter e apresentadora.
FIGURA 13: Cenário do canal da youtuber Daiana Garbin

Fonte: Canal EuVejo (2017)

Ela inicia sua fala retomando a participação dos inscritos, dizendo que tem recebido
muitas mensagens de pessoas que mesmo depois de assistir aos vídeos e entenderem a
necessidade da aceitação, não conseguem sentir amor e carinho pelo próprio corpo. O vídeo
foi preparado especialmente para responder a essas mensagens, mostrando uma preocupação
da youtuber em estabelecer um diálogo com seus inscritos. Pode-se classificar esse vídeo
como uma narrativa terapêutica uma vez que revela a superação de um problema.
Há uma observação curiosa a ser feita a respeito da aceitação pessoal da youtuber. Em
seu primeiro vídeo solo, publicado em 20/04/2016, ela diz: “Continua sendo uma batalha
todos os dias colocar uma roupa e sair de casa. E é por isso que vocês quase sempre vão me
ver de preto, vocês nunca vão me ver de braço de fora porque eu tenho vergonha do meu
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braço” (GARBIN, 2016, S. n.). No vídeo 2, publicado em 22/12/2017, Daiana aparece com
uma blusa branca que revela seu ombro, um indício de que ela segue quebrando seus próprios
paradigmas.

5.5 O grupo de discussão na prática

Os grupos de discussão para este trabalho de campo aconteceram ambos no dia 05 de
Abril de 2019 (sexta-feira) na sala 20 do Centro de Ensino em Período Integral Cecília
Meirelles, localizado no Jardim Santo Antônio em Goiânia-GO. Jorge Duarte (2010), ao
estudar sobre a técnica da entrevista em profundidade, sustenta que o método busca, mediante
os pressupostos do investigador, reunir respostas fundamentadas na experiência subjetiva da
fonte. Esta deve ser cuidadosamente “selecionada por deter informações que se deseja
conhecer” (DUARTE, 2010, p.62), isto é, uma boa pesquisa necessita que os participantes
estejam envolvidos com o assunto para que sejam capazes de ajudar a responder o problema
proposto, sendo assim, a escolha das participantes foi realizada previamente e exclusivamente
pela coordenação pedagógica da escola com base na proposta do grupo de discussão, não
havendo nenhuma interferência das mediadoras, com exceção da solicitação de que fossem
escolhidas apenas meninas. Duarte (2010) classifica os informantes de entrevistas qualitativas
em 5 tipos: especialista, informante-chave, informante-padrão, informante complementar e
informante-extremista. No caso desta pesquisa, as participantes se enquadram como
informantes-padrão, uma vez que são envolvidas com o tema da pesquisa, mas poderiam ser
substituídas sem prejudicar a qualidade das informações obtidas. Com base nas sugestões de
Costa (2010) sobre o grupo focal, as participantes possuíam nível socioeconômico e
acadêmico semelhantes.
O Grupo 1 ocorreu das 14h às 15h e contou com a presença de onze (11) participantes
do sexo feminino estudantes do Ensino Médio, sendo cinco do 1º ano, cinco do 2º ano e uma
do 3º ano. O Grupo 2 ocorreu das 16h às 17h do mesmo dia. Compareceram seis (6)
participantes do sexo feminino estudantes do Ensino Médio, sendo duas do 2º ano e quatro do
3º ano. Houve uma participante que abandonou o grupo 2 durante a exibição do primeiro
vídeo. Mediante a impossibilidade de identificá-la no formulário e nas gravações foram
consideradas as suas respostas. Ao todo contou-se com a participação de dezessete (17)
participantes, sendo que dezesseis (16) participaram de todas as atividades propostas.
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Com base no trabalho de Conceição Ferreira Silva (2016) foi elaborado um roteiro
para os grupos de discussão dividindo-os em dez etapas. Esta divisão foi feita para que a
pesquisadora conseguisse realizar o mesmo procedimento nos dois grupos. A primeira etapa
foi a montagem do espaço para os grupos de discussão. Na sala de aula concedida pela escola,
as cadeiras foram dispostas em um semicírculo para facilitar a dinâmica do grupo, isto é, para
que as participantes não se sentassem de forma aleatória pela sala e tivessem uma boa
visualização do data show e uma proximidade das mediadoras. No semicírculo, as mediadoras
puderam ver facilmente todas as participantes e também caminhar livremente pelo espaço
quando necessário. A segunda etapa foi denominada ‘apresentação’, foi baseada nas
recomendações de Costa (2010). Neste momento as mediadoras se apresentaram e explicaram
brevemente o que seria o grupo de discussão. Acreditando que uma explicação detalhada a
respeito da proposta da pesquisa pudesse interferir na resposta das participantes, foi dito
apenas que se tratava de uma conversa descontraída sobre imagem corporal e que não se
tratava de uma avaliação. Neste momento também foi explicitado a preservação do anonimato
das participantes, a necessidade de gravação de áudio e que não haveria nenhuma penalidade
na recusa em participar do grupo ou em responder qualquer questão feita ainda que deixando
claro a importância da participação de todas. Como indicam Fabra e Domènech (2001),
tentou-se deixar claro para as participantes que não havia respostas corretas ou incorretas, mas
sim pontos de vistas, opiniões e experiências, e tudo o que fosse dito por elas seria
considerado válido. Diferentemente do que propõe Costa (2010), não foi solicitado a auto
apresentação das participantes já que o formulário de perfil seria preenchido em seguida.
A terceira etapa foi o preenchimento do formulário de perfil, que se encontra na seção
Apêndice A deste trabalho, onde as participantes tiveram cerca de quinze minutos para
responder a um questionário contendo questões sobre idade, renda familiar, hábitos de
consumo na internet e questões relacionadas ao corpo e percepção da imagem corporal. O
formulário continha duas páginas e 10 questões. A primeira página (da questão 1 a 4)
continha as questões de caráter pessoal e subjetivo a nível de Censo como idade, estado civil,
renda familiar e autodefinição de raça e cor. Já na segunda página (da questão 5 a 10)
continha as questões de caráter pessoal e subjetivo referentes à imagem corporal das
participantes como a frequência de uso e o tipo de conteúdo visto no YT por elas, altura, peso
e numeração de roupa, o quanto elas consideram o próprio corpo feio ou inadequado, a escala
de preocupação com o próprio corpo e se elas se consideram gordas ou não. Através do
formulário foi possível coletar dados para a construção do perfil das participantes e observar
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alguns padrões de comportamento e contradições nas respostas. É relevante ressaltar que a
questão de número 5 do formulário (Qual a sua altura? E o seu peso? Qual tamanho você
veste?) não tinha a intenção de mapear o formato de corpo das participantes ou fazer qualquer
tipo de julgamento baseado em convenções, mas sim, realizar um esforço em busca de
observar como os esses números e letras influenciam a percepção que as participantes têm do
próprio corpo. As perguntas 8 (Em uma escala de 0 a 8, quanto você considera o seu corpo
feio, inadequado ou “errado”?), 9 (Em uma escala de 0 a 8, quanto o seu corpo preocupa você
atualmente?) e 10 (Você se acha gorda?” foram inspiradas no Body Image Questionnaire16
(BIQ) disponibilizado pelo Departamento de Psicologia da King’s College London.
Em relação a faixa etária, 70% tinham entre dezesseis (16) e dezoito (18) anos e 30%
tinham entre doze (12) e quinze (15) anos. 100% das participantes são solteiras. No tocante a
renda familiar, 35% disseram não saber informar, 53% responderam que possuem renda
familiar entre 1 a 3 salários mínimos e 12% responderam ter renda familiar entre 3 a 6 salários
mínimos. Sobre a definição de raça e cor das participantes, 53% se declararam negras, 30% se
declararam pardas, 17% se declararam brancas. Houve uma unanimidade das categorias negra
e parda no Grupo 2, onde 83% se consideram negras e 17% se consideram pardas.
Com relação à frequência de uso da plataforma YouTube, todas as participantes a utilizam em
algum nível. 29% responderam que usam a plataforma todos os dias, 53% responderam que
usam pelo menos três vezes por semana, 12% responderam que usam pelo menos uma vez na
semana e 6% responderam que usam a plataforma, mas é raro.
Sobre os conteúdos que elas mais gostam de assistir no YouTube, estão, em ordem
decrescente de importância, músicas aparecendo 10 vezes nos formulários, ocupando o
primeiro lugar. Em seguida humor e vídeo aula, que aparecem ambos 8 vezes. Em terceiro
lugar dos conteúdos que mais apareceram nos formulários estão os vídeos de youtubers, que
apareceram 5 vezes. Esta opção parece um tanto nebulosa já que existem youtubers que
produzem conteúdos que correspondem a apenas uma categoria, logo, seus canais podem ser
facilmente identificados como pertencentes a um determinado segmento (youtubers temáticos,
como dito anteriormente), assim como existem youtubers que produzem vídeos diversificados
e com temáticas abrangentes sendo difícil categorizá-los. Portanto, considerou-se na
separação desses conteúdos, a quantidade de vezes que os termos apareceram nas respostas
dos formulários. Os únicos nomes de youtubers ou canais que apareceram nas respostas foram
16

Body
Image
Questionnaire
(BIQ).
Disponível
https://www.kcl.ac.uk/ioppn/depts/psychology/research/ResearchGroupings/CADAT/Links/Body -ImageQuestionnaire-(BIQ).pdf. Acesso em: 9 jun. 2019

em:
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de Whindersson Nunes, Hotel Mazzafera e Danilo Gentili, que na verdade não se trata de um
youtuber mas cujo programa (The Noite com Danilo Gentili) possui um canal próprio na
plataforma onde são publicados os episódios do programa que já foram transmitidos na TV
aberta. Gameplays e Tutoriais para cabelo e/ou pele aparecem ambos 3 vezes nos
formulários, ocupando o quarto lugar. E em quinto lugar, citado 2 vezes, vídeos sobre
curiosidades. Vale ressaltar que essa questão era dissertativa e as participantes podiam
responder quantas opções quisessem. Outras opções interessantes que apareceram nos
formulários foram trailers de filmes, vídeos motivacionais, documentários de medicina,
militância, comida e conteúdos de Psicologia.
Em relação ao quanto as participantes acham seus corpos feios ou inadequados, 24%
delas marcaram a opção extremamente feio ou “errado”, 35% marcaram a opção muito
inadequado, 6% marcaram a opção moderadamente inadequado, 35% marcaram a opção
levemente inadequado e ninguém marcou a opção não é inadequado. Isso significa que todas
as adolescentes entrevistadas sentem que seus corpos são inadequados em algum nível, sendo
que 59% tem uma insatisfação muito grande a ponto de considerá-los muito inadequados.
A respeito da preocupação das participantes com seus corpos, 23% responderam que
estão levemente preocupadas, 30% responderam que estão moderadamente preocupadas, 12%
responderam que estão muito preocupadas e 35% responderam que estão extremamente
preocupadas com seus corpos. Na última pergunta do formulário “Você se acha gorda?”, 41%
das participantes responderam que sim e 59% responderam que não se acham gordas. Em
seguida ao preenchimento do formulário, ocorreu o primeiro momento de discussão referente
à quarta etapa do grupo de discussão. Neste momento as mediadoras fizeram seis perguntas
relacionadas à imagem corporal e ao uso de redes sociais incluindo o YouTube. A quinta etapa
do grupo foi a exibição do vídeo 1 intitulado “Você não é um número” do canal
Alexandrismos, que como visto, falava a respeito de estereótipos em relação ao corpo e a
pressão estética que as mulheres sofrem para se encaixarem em um padrão numérico. A sexta
etapa é referente ao segundo momento de discussão. Nesta etapa as mediadoras fizeram 5
perguntas para as participantes referentes ao material exibido, o discurso empregado pela
youtuber e como as participantes interpretaram o que foi dito. A sétima etapa corresponde à
exibição do vídeo 2 intitulado “Quero, tento, mas não consigo gostar do meu corpo” do canal
EuVejo. Este vídeo foi meticulosamente escolhido para complementar narrativamente o vídeo
1 e falava sobre o lento processo de aceitação do próprio corpo. A oitava etapa corresponde ao
terceiro momento de discussão, neste momento foram refeitas as 5 perguntas da sexta etapa,
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agora em relação ao vídeo 2. Nona etapa corresponde ao quarto momento de discussão. Nesta
etapa cada participante teria sua vez de criar oralmente um vídeo para o seu canal no
YouTube, caso tivesse um. A questão também envolvia dizer se os vídeos assistidos
contribuiriam de alguma forma com a criação do vídeo fictício. Décima etapa corresponde ao
encerramento, agradecimentos e despedida.

5.6 A experiência do grupo de discussão: dificuldades e facilidades

Weller (2006) aponta algumas vantagens principais de se adotar o método do grupo de
discussão na pesquisa com adolescentes. A primeira vantagem é que os jovens sentem-se mais
à vontade para expor suas opiniões utilizando vocabulário próprio quando estão entre colegas
da mesma faixa etária. Desta forma, a entrevista transcorre mais espontânea. A próxima
vantagem é que quando os entrevistados pertencem ao mesmo meio social, eles revelam
detalhes do seu convívio que não seriam percebidos com outra técnica de entrevista. A
terceira vantagem é que os adolescentes tendem a ter mais facilidade para estabelecer diálogos
interativos do que adultos, logo, a presença dos mediadores pode até ser um impedimento no
início, mas ao longo da entrevista a conversação converte-se em algo muito próximo a uma
situação corriqueira.
A quarta principal vantagem é a possibilidade de reflexão que o grupo proporciona.
Por exigir um grau de abstração maior do que uma entrevista individual, o grupo de discussão
leva os colaboradores a refletirem sobre aspectos que eles talvez nunca haviam sido
confrontados antes. Isso acaba por contribuir com a produção de novos conhecimentos e
visões de mundo. A quinta e última vantagem do grupo de discussão segundo Weller (2006) é
a maior confiabilidade em relação a outros métodos semelhantes. Como os fatos são narrados
coletivamente e como pertencem ao mesmo meio social, pressupõe-se que os participantes
não conseguem manter um diálogo com base em inverdades, portanto, o grupo de discussão
acaba corrigindo fatos deturpados e perspectivas que não retratam a realidade socialmente
compartilhada.
Maria Cecília Santos (2009) elaborou um quadro com as potencialidades e limitações
desse método, com base neste quadro e nas vantagens apontadas por Weller (2006) descrevêlo-á a seguir algumas das dificuldades e facilidades encontradas durante a execução do grupo
de discussão.
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QUADRO 1: Potencialidades e Limites do Grupo de Discussão

Potencialidades

Limites



Interação entre todos os participantes





Subjetividades/intersubjetividades (partilha de

Dificuldades

de

seleção

(participantes,

espaço)

experiências, sentimentos, percepções,



Função do investigador/moderador

intercâmbio de opiniões)



Formação

e

experiência



Integração social, afetiva, pessoal



Liberdade de expressão



Características pessoais e humanas



Espontaneidade



Generalização e análise dos dados



Não diretividade



Flexibilidade



Reflexão crítica



Imprevisibilidade



Construção da realidade social dos atores



Gestão do tempo



Bidirecionalidade



Produção de saber científico

do

investigador/moderador

Fonte: (SANTOS, 2009)

Uma das dificuldades encontradas durante a realização do grupo de discussão (Grupo
1) foi a interação das participantes. Ao contrário do que se espera de um grupo de discussão,
este grupo ofereceu um pouco de resistência para responder às perguntas. Muitas participantes
não se sentiram confortáveis em se expressar e só falavam quando solicitadas. Em
contrapartida, o Grupo 2 por serem adolescentes que pertenciam ao mesmo ciclo de amizade
e, inclusive, moravam próximas umas das outras, frequentemente dispersavam do assunto da
pergunta sendo necessária a intervenção das mediadoras. Por ser um grupo menor, o Grupo 2
demonstrou mais eloquência do que o Grupo 1.
Outra dificuldade encontrada, e que só foi percebida posteriormente, está relacionada
ao ruído externo. A sala disponibilizada pela coordenação da escola, apesar de ampla e
comum às participantes, estava localizada ao lado da quadra de esportes da escola, o que
gerou muito ruído durante a realização do grupo e tornou inaudível algumas falas no
momento da transcrição do áudio gravado no decorrer da conversação. Além do ruído
externo, algumas participantes falavam muito baixo, obrigando a mediadora a constantemente
repetir o que era dito para tornar a fala audível em gravação.
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5.7 Interpretação dos dados
5.7.1 Eixo 1 – O vídeo em si

O eixo 1 (o filme em si) busca avaliar a percepção das participantes em relação aos
aspectos narrativos dos vídeos apresentados durante o grupo de discussão mediante as
posições hipotéticas de decodificação de Stuart Hall (2009). Em relação aos vídeos, obteve-se
uma posição preferencial na pergunta de número 2 pois todas as participantes responderam
que acreditavam no que estava sendo dito pelas youtubers. Apenas uma participante quis
detalhar os motivos e disse que a youtuber Alexandra possui uma maneira confiante de falar e
isso a levou a acreditar no discurso, mas em seguida apresenta uma posição negociada uma
vez que acredita no discurso, mas compreende que empregá-lo é um grande desafio.
Grupo 1
Participante 2: “Ela fala de uma maneira muito confiante e fez eu acreditar
no que ela tá falando. Mas colocar em prática, como eu disse, é outra coisa,
sabe?”

O grupo 2 mostrou mais desenvoltura no trato com as perguntas, as participantes
tinham mais conexão umas com as outras e por esse motivo o diálogo fluiu de maneira mais
natural entre elas. Contudo, essa desinibição fez com que o foco de algumas perguntas fosse
frequentemente desviado e elas acabavam discutindo sobre outro ponto ao invés do que o que
havia sido perguntado. A participante 1 recorre à sua própria experiência para confirmar a
veracidade do discurso da youtuber apresentando uma posição preferencial. As demais não
responderam à pergunta pois o assunto foi desviado em uma discussão sobre dietas.
Grupo 2
Mediadora 1: “Você acredita no que ela [Alexandra] está dizendo”?
Participante 1: “Acredito porque eu já fiz a dieta do leite”. [Risos] [Desvio
de assunto]

Relacionado à influência da forma de narrar da youtuber na predileção pelo vídeo,
obteve-se as seguintes posições no grupo 1:
Grupo 1
Mediadora 1: “A forma como ela narra as próprias experiências te fazem
gostar do vídeo? Isso faz alguma diferença para vocês?”
Participante 1: “Faz porque ela tá falando uma coisa que é muito comum
durante toda a nossa vida porque quando você é, por exemplo, você nasce
gordo ou você cresce e continua gordo você só quer emagrecer porque as
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outras pessoas cobram isso. E você pensa que mesmo as pessoas falando
‘Você tá bonita’, você ainda quer fazer o que é da maioria porque a gente não
escuta quem tá falando, as poucas pessoas, a gente só importa pro que a
maioria fala porque a gente quer se destacar no meio de milhões de pessoas”.
Participante 2: “Como ela falou que ela queria ser magra por causa da
sociedade que julga demais e ela se encaixou no padrão dela q ue era ser
gordinha. Mas… é difícil”. [Conclui com um riso desconfortável e olhos
marejados]
Participante 3: “Eu gostei porque ela citou exemplos de vida dela”.
Participante 4: “Pra mim não faz diferença”.

A participante 1, apresenta uma posição hegemônica-dominante pois opera dentro do
código referencial legitimando completamente o que foi dito pela youtuber. Ela reconhece a
existência de uma pressão estética e afirma que essa pressão é algo “comum durante toda a
vida”, possivelmente se referindo aos seus próprios impasses. Ao dizer “a gente só importa
pro que a maioria fala”, ela parece tentar incluir as colegas em seu discurso e reforça o caráter
opressor dos padrões de beleza pois demonstra que possivelmente há um julgamento externo
em relação ao seu corpo e sua aparência e que isso a incomoda pois a beleza é, ao que parece,
uma forma de se destacar entre os demais. Esta participante, em especial, permaneceu durante
toda a entrevista encolhida atrás da mesa escolar e tinha quase todo o seu rosto coberto por
uma longa franja. Não se expressou muito no início da entrevista mas ao longo do grupo foi
se sentindo mais confiante para se pronunciar. A participante 3 também apresenta uma
posição de código dominante e visivelmente comprova que gosta do vídeo e o confere
legitimidade pelo seu caráter testemunhal. Já a participante 2 demonstrou certa emoção nesta
pergunta. Ela reconhece a existência um padrão de beleza opressor, assim como todas as
demais participantes, e valida o discurso de aceitação da youtuber que conseguiu lidar melhor
com o próprio corpo. Sua fala e expressões faciais demonstraram certa admiração pela
superação da youtuber mas evidenciou através da pausa na fala, o riso desconfortável e os
olhos marejados que possui um sofrimento em aceitar o próprio corpo e lidar com as pressões
sociais para estar magra. A participante 4 decodificou o vídeo através de códigos de oposição,
afirmando que a forma de narrar da youtuber não fazia diferença assim como o testemunho
não influenciou sua percepção sobre o discurso. A participante 4 se mostrou incomodada com
o assunto tratado nos vídeos desde o início do grupo. Parecia dispersa durante os momentos
de discussão, demonstrando um aparente desinteresse no tema e por várias vezes evitou olhar
para a tela onde os vídeos eram transmitidos deitando a cabeça sobre a mesa no sentido
contrário. Em um dado momento da discussão pede para repetir a pergunta feita pois estava
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dispersa, na pergunta seguinte ela afirma que a youtuber tem razão em seu discurso mas que
ela não gosta desse tipo de assunto. Já o grupo 2 apresentou posições preferenciais em relação
ao vídeo de Alexandra nos diálogos a seguir.
Grupo 2
Participante 1: “Eu acho que faz porque ela mostra que a gente não tá
sozinha, sabe? que a gente não tem que seguir um padrão, que a gente pode
se amar do jeito que a gente é…”
Participante 2: “Que a gente pode quebrar esse padrão. Sendo que a maioria
da população não tem esse padrão de beleza que a sociedade impõe, por que
tem que ser assim? Ela mostra que a gente pode mudar isso”.

Sobre o que as fariam serem seguidores do canal Alexandrismos, a maioria das
respostas do grupo 1 apontou o assunto como principal motivo que as levariam a acompanhar
o canal. A participante 2 destacou a simpatia da youtuber como motivo além do fato de
Alexandra estar supostamente ajudando outras pessoas. A participante 3 e 6 também
interpretaram o discurso da youtuber como uma tentativa de ajudar outras mulheres que
sofrem com baixa estima ou transtornos alimentares, ou seja, um discurso terapêutico.

Grupo 1
Mediadora 1: “O que
[Alexandrismos]?”

te

faria

ser uma

seguidora

desse

canal

Participante 1: “O assunto”.
Participante 2: “Ela é muito simpática! Ela é muito carismática e ela tá
ajudando outras pessoas então eu vou seguir”.
Participante 3: “Você assiste ela e consegue ter uma visão sobre você e
tentar ter uma autoestima melhor porque a minha é um lixo. Aí talvez
assistindo melhore”.
Participante 4: “O canal dela fala bem a verdade que é escondida, que
assim, eles falam que tem que ser magro só por isso, mas ela não, e isso deu
uma vontade maior de seguir ela”.
Participante 5: “Não sei não. Eu acho que pra seguir o canal deveria assistir
mais vídeos. Mas com esse vídeo talvez não porque… ah, não sei!”
Mediadora 2: “O assunto não te agradou muito?”
Participante 5: “Não, agradou. Ela tem razão no que ela fala só que... tipo
assim, eu não curto muito vídeos falando sobre isso”.
Participante 6: “Eu seguiria porque nesse processo a gente tá vendo que a
gente não tá sozinha e que todo mundo, não sei se todo mundo mas... é, a
maioria das pessoas tem essa dificuldade e que a gente não tá sozinha e que
alguém pode ajudar a gente também a passar por isso”.
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Já o grupo 2 novamente decodificou a mensagem de acordo com a posição
hegemônica-dominante e afirmam que seriam seguidoras do canal por ele promover a
autoaceitação corporal.
Grupo 2
Participante 1: “O fato dela mostrar a autoaceitação de si mesma, que você
tem que ter um corpo do jeito que você se sente bem e n ão como a sociedade
impõe”.
Participante 2: “O fato dela motivar outras mulheres a se aceitarem também,
eu acho isso incrível!”

As mesmas perguntas anteriores foram feitas em relação ao vídeo da youtuber Daiana
Garbin, geraram um pouco mais de interação entre o grupo 1 e posições negociadas pois elas
compreendem bem o sentido do discurso mas não conseguem empregá-lo. A questão para
estas participantes parece ser muito mais a aplicabilidade do discurso terapêutico do que a
compreensão e legitimação do mesmo. A reflexão provocada durante a discussão parece
incomodar fortemente algumas participantes quando se percebem aprisionadas em um ideal
de beleza e feminilidade.
Grupo 1
Mediadora 1: “A forma como ela narra as próprias experiências te fazem
gostar do vídeo? Isso faz alguma diferença para vocês?”
[Algumas respondem que sim]
Participante 1: “Sim, ela é convincente”.
Participante 2: “É mais o que ela fala do que como ela fala que faz eu gostar
do vídeo”.
Mediadora 1: “Por que?”
Participante 2: “Ela fala muitas verdades na minha cara que eu não consigo
aceitar e nem nada”.
Participante 3: “Ela também mexe muito com o psicológico da gente… eu
achei isso”.
Mediadora 2: “Te tira da sua zona de conforto?”
Participante 3: “Sim”.
Mediadora 2: “Você disse que no vídeo anterior a moça [Alexandra] era
muito simpática. E essa [Daiana]?”
Participante 2: “Nem tanto né? Nem tanto quanto a Alexandra. Essa daí
[Daiana] foi mais agressiva, ela foi mais objetiva, ela foi direto ao ponto. A
outra [Alexandra] foi acalmando, chegando no caminho devagar”.
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Participante 3: “Foi tipo assim, a Alexandra, foi assim “é isso!” e a gente
escuta mas em mim eu não tive a vontade de guardar isso pra mim, já o jeito
que ela [Daiana] falou foi mais mentalizado, foi mais direto, mais concreto”.
Participante 4: “Concordo com tudo que ela [participante 3] falou”.

A respeito das passagens anteriores, a maioria das participantes do grupo 1 achou a
youtuber Alexandra simpática e mais amigável do que Daiana, possivelmente pela narrativa
testemunhal que ela constrói de forma muito mais intimista. O fato de passar a maior parte do
vídeo falando sobre a sua história de luta contra a balança provoca mais empatia nas
receptoras a ponto delas se sentirem muito mais próximas da youtuber do que no caso de
Daiana, que parece menos agradável e mais direta. Ainda assim, o discurso terapêutico de
Daiana, mais incisivo, se torna muito mais marcante para as participantes.
O grupo 2, ao contrário, mostrou um pouco de dificuldade em se expressar nesta
pergunta sendo necessária a intervenção da mediadora para incentivar a participação.
Diferentemente do grupo 1, demonstraram mais simpatia pela Daiana pois acreditam que a
youtuber superou seus transtornos de autoimagem se empoderando e agora tem o poder de
empoderar outras mulheres através de seus vídeos.
Grupo 2
Participante 1: “É como se ela soubesse o que a gente fala pra gente
mesmo”.
Participante 2: “É como se a gente tivesse perguntado alguma coisa pra ela e
ela tá respondendo a gente”.
Participante 3: “Ela é empoderada e ela quer passar esse empoderamento
pra gente porque ela sabe o que a gente pensa, não sei como é a vida dela mas
talvez ela já viveu isso. Eu imagino que essas pessoas que faz esse tipo de
vídeo já passou por isso, por isso eles incentivam a gente. Ela criou esse
empoderamento e tenta passar pras pessoas que sofrem o mesmo que ela”.

Sobre o que as fariam serem seguidoras do canal EuVejo, as respostas foram mais
diretas e não houveram muitos diálogos no grupo 1, logo, obteve-se as seguintes respostas:
três participantes seguiriam apenas o canal EuVejo; sete seguiriam ambos os canais e apenas
uma disse que não seguiria nenhum dos dois reforçando que não se interessa pelo assunto. A
seguir o diálogo.
Grupo 1
Participante 6: “Não seguiria”.
Mediadora 2: “Tem um motivo?”.
Participante 6: “Não, porque... eu não gosto muito do assunto. Eu teria que
ver mais vídeos pra saber. Porque tem muito canal diversificado, né? Tipo, eu
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não sei como que é o canal dela realmente. Vai que esse vídeo não tem na da
a ver com os outros”.
Mediadora 1: “Esses dois canais falam só sobre esse assunto”.
Participante 6: “Só sobre esse assunto? [pausa longa] Mas sinceramente, eu
sozinha acho que eu não seguiria porque eu fico meio entediada”.

No grupo 2, apenas uma participante quis responder esta pergunta dizendo que
acompanharia o canal devido ao empoderamento da youtuber Daiana pois ela sentiria muito
motivada vendo os vídeos.
5.7.2 Eixo 2 – Autoimagem
Este eixo prevê a observação de como era a imagem corporal das participantes antes
de assistir aos vídeos e depois de assistir aos vídeos. Se houve alguma influência positiva na
maneira como elas percebem o próprio corpo ou uma reflexão mínima que seja a respeito da
autoaceitação. A primeira etapa é descobrir o que é um corpo ideal para as participantes. No
grupo 1 percebe-se a preferência por uma padrão curvilíneo porém bem magro, a maioria
respondeu que um corpo perfeito seria aquele com “muito peito e muita bunda” e “magrinha”.
Os olhos claros e o cabelo longo e ondulado também permeiam o imaginário dessas jovens.
Um corpo “sem estrias e sem celulite” também apareceu nas respostas como ideal de corpo
perfeito.
Grupo 1
Participante 1: “Um corpo sem estrias e sem celulite”.
Participante 2: “Pra mim eu acho que é um corpo que a pessoa não se
importa com isso, não pensa em se encaixar no padrão da sociedade. Um
corpo que a mulher se acha confortável nele mesmo”.
Participante 3: “Magrinha... bastante peito e bastante bunda. É muito
bonito!”
Participante 4: “Assim, eu sou mais da ideia de rosto né? Um rosto, sabe,
assim…com os olhos claros, cabelo... bonito, sabe?”
Mediadora 2: “Como é um cabelo bonito?”
Participante 4: “Ah, um cabelo que combina com a pessoa né?”
Mediadora 2: “Dá um exemplo”.
Participante 4: “Assim, na minha ideia o meu cabelo ia ser bonito se ele
fosse grande e ondulado, sabe?”
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Participante 5: “Ai não sei… assim, tipo, igual ela falou, muito peito, muita
bunda”.

No grupo 2, percebe-se opiniões mais negociadas do que em relação ao grupo 1, as
jovens dizem entender um corpo perfeito não como características biotípicas mas ao
sentimento de bem estar e aceitação, porém, algumas participantes revelaram uma grande
frustração por não encontrarem roupas que lhes sirvam adequadamente nas lojas.
Participante 1: “Um corpo que você se sente bem”.
Participante 2: “Pra gente eu acho que é bem isso mesmo mas, tipo, o
padrão que a sociedade impõe é totalmente diferente”.
Participante 3: “Aquele corpo que você veste uma roupa e ela cabe em você
conforme ela for seu número. Eu fui no shopping semana passada comprar
uma roupa da minha numeração e não servia em mim, eu tive que pegar um
número bem maior e eu fiquei frustrada com isso e acabei nem levando
porque eu fiquei com raiva”.
Participante 4: “Sim, eu também sofro muito com isso porque eu vou
comprar calça e... [inaudível]. Eu fico brincando com isso, eu falo ‘vocês
tem que fazer tamanho 35 porque 34 fica apertado e 36 não serve’”.
Participante 5: “Pra mim seria a mesma resposta, aquele corpo que você se
sente bem com ele, sabe? Tipo, a sociedade impõe muito aquela imagem da
mulher com uma cintura fina, quadril largo, cabelo liso...”

A insatisfação com o próprio corpo e com a aparência foi unanimidade entre as
participantes dos dois grupos. No grupo 1 dez participantes responderam que sim, estão
insatisfeitas com a aparência. Apenas uma responde que não. E sobre estarem insatisfeitas
com o corpo, uma delas respondeu que às vezes se sente insatisfeita, nove garotas
responderam que sim e duas responderam que sempre estão insatisfeitas com o corpo.
Algumas participantes revelaram que tiveram que parar de praticar atividades como ballet e
jazz por serem “gordinhas” porque as escolas não aceitavam crianças gordas. No grupo 2,
apenas uma participante disse que não tem problemas com o corpo mas sim com o cabelo
crespo. No geral, as participantes demonstraram ter uma grande insatisfação condicionada à
baixas de autoestima.
Grupo 2
Participante 1: “Tem dia que a gente tá mais satisfeita. Quando a menina
tem cabelo cacheado igual o meu, tem dia que você acorda e o cabelo não
fica bom, você arruma de outro jeito e também fica ruim”.
Participante 2: “Nossa, eu sou muito insatisfeita com meu corpo”.
Participante 3: “Ah o corpo né? Por causa do famoso bullying porque eu
sempre fui gordinha, desde quando eu nasci então sempre nas escolas eu
sofria bullying frequentemente”.
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Participante 4: “É mais por eu me achar magra demais perante as outras
pessoas”.
Participante 5: “Sobre isso eu tenho um negócio que… eu não me entendo,
sabe? Tem dia que eu acho que eu tô gorda tem dia que eu acho que eu to
magra. Depende, sabe?”

Talvez a pergunta mais desconfortável para as participantes tenham sido a seguinte:
Alguém já julgou o seu corpo ou a sua aparência? Como você se sentiu em relação a isso?.
Todas responderam que sim nos dois grupos. Uma participante chegou a dizer que isso
acontece todos os dias com ela. Muitas contaram que se sentiram péssimas e que choraram,
muitas das críticas vinham de familiares ou pessoas muito próximas, e também em situações
que poderiam causar grande constrangimento, como quando uma das participantes contou que
estava conversando com um garoto que ela gostava e outra pessoa chegou dizendo que ela
estava gordinha e precisava malhar. Os relatos mostram que não só as características físicas
causam julgamentos externos, mas também traços de personalidade como quando são muito
quietas ou muito extrovertidas. Mas independente se o julgamento é do corpo físico ou de
características subjetivas, sempre causam angústia e ansiedade.
Grupo 1
Participante 1: “Assim, eu chorei na minha cama o dia inteiro né?”
Mediadora 1: “Te julgaram por você ser alta?”
Participante 1: “Não por eu ser alta porque as pessoas viam isso como uma
qualidade mas eu nunca gostei muito de ser muito alta e... era mais por causa
do meu jeito de ser, do jeito que eu arrumava o meu cabelo, do jeito que eu
queria me vestir e tudo mais”.
Participante 2: “Horrível!”
Mediadora 1: “Por que?”
Participante 2: “Porque julgou como eu era, como eu nasci, a aparência da
gente… basicamente a aparência que minha mãe e meu pai me deram”.
Mediadora 2: “E por isso você foi julgada?”
Participante 2: “Também. Mas porque... meu jeito de ficar muito quieta”.
Participante 3: “Eu me senti horrível porque quando eu era pequena eu era
muito magrinha, eu não engordava e eu tenho rinite alérgica muito forte e eu
tomei um remédio que me fez engordar. Eu já era julgada por ser muito
magra, passei a ser muito julgada a partir do momento que eu fiquei bem
gordinha [pausa longa] e hoje em dia ainda escuto”.
Participante 4: “Eu acho que quase a mesma coisa que todo mundo. As
pessoas julgam se a gente é magra demais ou se a gente é muito gorda… ou
se tá mais ou menos. No meu caso é porque eles falam que eu sou muito
baixinha e tenho muita barriga. Aí eles julgam por isso. Muito ”.
Participante 5: “As pessoas me julgam sem me conhecer primeiro porque eu
era muito magrela, muito, e eu tive um problema muito sério no pâncreas
[inaudível] e aí eu fui engordando muito. Agora eu tento emagrecer e não
funciona porque meu pâncreas tá muito danificado. Aí as pessoas julgam”.
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No grupo 2 houveram relatos mais explícitos de que a família não só regulava a
alimentação das adolescentes como as criticavam causando um sentimento de vergonha e
incômodo.
Grupo 2
Participante 1: “Demais! Me senti totalmente envergonhada”.
Participante 2: “E a família é sempre assim né, chega um tio, um parente e
‘nossa, mas hoje você engordou né’”
Participante 1: “Já chegou um tio meu e me regulou dentro da minha
própria casa e falou ‘se você continuar comendo desse jeito você vai ficar
enorme’”
Participante 2: “Minha mãe faz isso comigo também, ela chegou em mim e
falou ‘nossa, você tá gorda’”
Participante 4: “Minha mãe fala isso todo dia porque eu chego do colégio
brocada. [risos]”
Participante 5: “Minha mãe fala ‘se você continuar comendo desse jeito
você vai acabar obesa’”
Participante 6: “Tipo, aquele almoço em família que começam a te julgar
‘ah só vai comer isso aí? Precisa comer mais senão vai pegar vento’”

A etapa seguinte dentro do eixo 2, era perceber como as participantes se sentiam em
relação aos vídeos. No grupo 1, todas responderam afirmamente que concordam com o
posicionamento da youtuber, compreendem o que foi dito, entendem que existe um padrão
imposto pelas grandes indústrias e demonstram que é importante desconstruir esses padrões
mas não sabem como coordenar a sensação de se olhar no espelho e não se gostar. Elas
querem se enquadrar em um padrão de beleza porque percebem que não há como fugir dessa
pressão estética.

Grupo 1
Participante 2: “Que é importante mas eu não consigo… sabe, mentalizar
isso. Eu não consigo colocar em prática. É muito importante eu pensar que eu
sou bonita do jeito que eu sou mas colocar em prática já é outra coisa. Você
pode falar “eu sou bonita” na frente do espelho mil vezes mas o jeito que
você se sente… é diferente, sabe?”
Participante 3: “Eu entendi que a gente tem que criar nosso próprio padrão
de beleza”.
Participante 4: “Eu entendi isso também… não se importar com o que as
pessoas falam, com o que a sociedade impõe, mas com ela mesma”.
Participante 5: “Bom, eu acho que, assim, igual ela [participante 2] falou, o
que ela [a youtuber] falou tá certo e a gente devia praticar isso, mas quando a
gente se depara com a sociedade que tem um padrão de beleza, fica mais
difícil pra você, né? Igual ela disse, ela citou a questão do espelho, eu por
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exemplo, eu não consigo parar no espelho e me achar bonita. Eu não consigo
tirar foto. Eu odeio tirar foto por is so, sabe. E querendo ou não a gente se
importa com a opinião dos outros, né?”
Participante 6: “O que eu entendi do que ela falou é que a gente, tipo, pelo
menos eu, quer se encaixar no padrão da sociedade… ser magra, bonita, mas
tipo, eu não sirvo pra is so. Eu… do meu jeitinho tá bom. A gente tenta, a
autoestima é baixa mas… a sociedade também não ajuda”.
Participante 7: “Eu acho que a sociedade recrimina desde que nós
nascemos, nós mulheres, que a gente deve ter um tipo de beleza infinita.
Assim, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Tanto em questão de
rosto quanto em questão de corpo. Então eles colocam um modelo lá que a
gente deve seguir e a gente aceita isso de alguma forma, porque se a gente
não conseguir seguir esse padrão nós vamos nos sen tir tristes no nosso
interior. Então, a gente pode tentar mas a gente não vai conseguir porque é a
questão que ela falou sobre a gente realmente se sentir”.
Participante 8: “Eu concordo com tudo que ela disse e às vezes a gente quer
seguir aquele padrão e acaba que a gente fica cego por aquilo e muitas vezes
a gente acaba se destruindo, tentando alcançar uma coisa que às vezes não é o
certo, não é uma coisa que vai te fazer bem como ela citou que não fez bem
pra ela. Então eu acho que tem que haver uma mudança não só do nosso
pensamento mas do pensamento global porque acaba que vai afetando muitas
pessoas”.
Participante 9: “Que a gente tem que aceitar o nosso corpo como ele é
mesmo que a gente queira chegar a um outro ponto mas a gente tem que
aceitar até porque é nosso e a gente vai ter que conviver com ele pro resto da
nossa vida”.

Já o grupo 2, em relação ao vídeo do canal Alexandrismos, percebe-se posições
preferenciais e negociadas em relação ao discurso da youtuber.

Grupo 2
Participante 1: “Eu achei esse vídeo muito motivante, sabe? Porque ela
falou assim ‘Você quer, mas você precisa?, e eu vi agora que eu não preciso.
É incrível isso! Eu não preciso usar 38 porque a minha amiga usa 38 e tem
1,72m. Eu não preciso!”
Participante 2: “Então, ali na folhinha [formulário de perfil entregue antes
de iniciar o grupo] perguntou quanto o meu corpo me preocupa e eu marquei
muito porque eu vou direto com ela [a amiga] na farmácia porque a gente
mora próximo e toda vez que a gente pesa, e ela pesa menos que eu e lá no
fundinho eu fico com um pouquinho de inveja disso mas aí ela [a youtuber]
entrou nessa questão de “você quer, mas você precisa?” e eu percebi que eu
não preciso tanto quanto eu quero”.
Participante 3: “Eu sempre brigo com ela [participante 1] por causa disso,
eu falo ‘Qual a diferença? O que tem de errado com você?’, porque tipo
assim eu sofri muito com isso porque eu era muito mais magra, muito mais e
eu sofri a questão de ah, a Olívia Palito, ela isso, ela é aquilo. Então meu
intuito sempre foi engordar, sabe? As minhas primas todas têm corpão e eu
sempre a magrela. Sempre tive o intuito de engordar, sempre comi muito pra
engordar e nunca engordei por comer muito”.
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Participante 4: “Eu penso pro mesmo lado. Às vezes eu me pergunto se eu
realmente preciso engordar e às vezes eu acho que eu preciso porque eu
preciso pra me sentir bem comigo mesma”.

Em relação ao vídeo do canal EuVejo, enquanto o grupo 1 não se manifestou sobre
suas percepções, o grupo 2, por outro lado, apresentou posições hegemônicas em relação ao
discurso do vídeo. Como percebe-se nos diálogos a seguir.
Grupo 2
Participante 2: “Eu achei interessante a parte que ela fala que a gente
sempre quer ter uma máquina pra mudar isso, tirar isso, tirar essa gordurinha
aqui, e não precisa disso né? [...] E também no final do vídeo ela fala pra
gente vestir o que a gente sempre quis, eu mesma eu sempre vesti maiô por
ser gordinha e a sociedade fala que fica feio biquíni e esse ano que passou eu
consegui vestir um biquíni pela primeira vez e eu me s enti muito bem. No
começo eu fiquei assim ‘Meu Deus, como que as pessoas vão ver isso?’ Mas
eu falei ‘Ah eu tô me sentindo bem’ e deixei. Até que minha mãe comprou
mais um biquíni pra mim, então é importante”.
Participante 3: “A gente coloca tanta coisa na nossa frente, tanto obstáculo,
tem que mudar o cabelo, tem que engordar, tem que emagrecer e isso acaba
desgastando a gente e a gente fica triste e acaba nem evoluindo porque a
gente fica parado naquele foco e quer mudar sendo que a gente tem que se
aceitar daquele jeito que a gente é”.

E finalizando o eixo 2, foi perguntado para as participantes se os vídeos contribuíram
para que elas enxergassem o corpo de uma forma diferente. Em relação ao vídeo da youtuber
Alexandra, no grupo 1, todas responderam veementemente que não ajudou, porém, não
quiseram explicar o motivo. Já o grupo 2 obteve-se posições distintas. Ao passo que uma
participante disse que o vídeo a fez sim enxergar o corpo de uma maneira melhor, as outras
disseram que o vídeo as fez refletir sobre a pressão estética que existe na atualidade e quais
atitudes elas têm que são reflexo de um condicionamento social, mas não mudou a forma
como elas se veem.
Grupo 2
Participante 1: “Sim, porque é aquela coisa né, por mais que a gente fala
que não, dentro da cabeça da gente a gente quer seguir o padrão da sociedade
e ali eu vi que não precisa seguir esse padrão, eu preciso seguir o meu
padrão”.
Participante 2: “Por um lado sim por outro não. A gente sempre tem na
cabeça de seguir aquele padrão, sabe? Eu tô tentando entrar na academia
desde o ano passado [...] só que eu não consigo mas morro de vontade até
hoje mas por que eu quero isso, sabe? Porque eu quero aquele corpo que a
sociedade impõe. Igual quando eu falei que eu não gosto das minhas pernas,
eu quero entrar na academia pra ganhar massa nas pernas [risos]. Só que
assim, eu acho que faz a gente repensar sim, que o padrão de beleza da gente
tem que ser a nossa felicidade”.
Participante 3: “Como as meninas falaram, esse vídeo faz você refletir sobre
a maneira como você pensava mas não a muda. Eu assisti esse vídeo mas eu
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não vou deixar de ir pra academia hoje [risos] porque eu preciso. Talvez eu
não precise mas eu vou. Mas assim, esse vídeo me mostrou, assim, que eu
olho e vejo minhas amigas e elas tudo bem magrinhas, sabe? Eu olho pra elas
e a gente vai na farmácia e todo mundo pesa e é todo mundo mais magra que
eu… isso é muito frustrante. É frustrante demais!” [começa a chorar]
Participante 4: “Eu creio que a gente pode pensar no decorrer do tempo que
decisão tomar, mas assim de imediato é tipo um baque e você tem que digerir
o assunto e pensar porque a gente tem uma visão diferente. Não sei se elas,
mas eu tenho uma visão um pouco diferente de aceitação, eu ainda tô nessa
de que eu… as pessoas falam que eu sou magra mas… eu não acho que eu
sou tão magra assim. Eu queria emagrecer mais. Então eu tenho uma visão
um pouco diferente aí a dela [a youtuber] entra em contradição com a minha
e até eu digerir”.

Em relação ao vídeo do canal EuVejo, novamente grande parte do grupo 1 respondeu
de forma incisiva que o vídeo não as ajudou a enxergar o corpo de forma diferente, quatro
participantes responderam apenas que ajudou um pouco, enquanto outras duas disseram que
não modificou a maneira como elas se enxergam mas que as fizeram refletir. Nenhuma
participante do grupo 1 sentiu-se a vontade em discorrer. Já no grupo 2, uma participante
contou a história de como aceitou seu cabelo crespo enquanto outra afirmou que o vídeo a fez
perceber que ela não precisa buscar a perfeição mas sim sua aceitação.
Grupo 2
Participante 1: “Eu sempre tô em busca da perfeição. [...] Então, eu vi que
eu não preciso buscar a perfeição, eu preciso buscar a minha aceitação.
Quando eu achar a minha aceitação eu vou estar perfeita”.

5.7.3 Eixo 3 – Construção de sentido

O eixo 3 (construção de sentido) refere-se especificamente ao último momento de
discussão, quando as participantes foram convidadas a realizarem um exercício de abstração e
criação de um suposto vídeo para um canal no YouTube que elas posteriormente viriam a ter.
O objetivo desta questão era constatar se os modos de narrar contidos nos materiais
apresentados instigariam as participantes a criarem produções semelhantes. A maioria das
participantes do grupo 1 demonstrou um entendimento superficial e parcial do real sentido da
pergunta, muitas falaram somente a respeito dos temas dos quais tratariam nos vídeos ao invés
de como apresentariam visualmente estes temas. Nesta pergunta obtiveram-se mais posições
de código diversificadas, como apresentado a seguir.
Participante 1: “Eu acho que o posicionamento dela [Daiana Garbin] no
vídeo influencia bastante.”
Mediadora 1: “A postura?”
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Participante 1: “Sim, eu admirei bastante o posicionamento dela.”
Mediadora 1: “Então, você se posicionaria dessa forma se fosse fazer um
vídeo?”
Participante 1: “Em algumas partes do vídeo sim.”
Participante 5: “Eu faria gameplays então não tem nada que me inspiraria
ali.”
Mediadora 1: “Nem o jeito de falar?”
Participante 5: “Acho que não. Eu gos to da presença que elas têm, eu queria
ter essa presença.”

No primeiro diálogo, percebe-se que a participante tem uma posição de código
negociado em relação à forma como as youtubers construíram seus vídeos. Ela gosta da forma
como a youtuber se coloca diante da câmera mas não se colocaria da mesma maneira ao longo
de todo o vídeo, mas sim, em alguns momentos que ela achar conveniente. Já no segundo
diálogo, a princípio, a fala da participante revela um possível código de oposição quando ela
diz que não há nada no vídeo que a inspiraria, contudo, mais adiante ela demonstra incerteza e
afirma que gostaria de ter a presença que as youtubers têm.
Participante 6: “Eu já tentei mas eu exclui porque eu achei uma bosta”.
[Várias falas intercruzadas sobre como tentaram gravar vídeos de si mesmas
e desistiram]
Participante 8: “Eu acho que se eu fosse fazer um vídeo, mesmo sabendo
que eu não vou conseguir fazer um, eu falaria sobre psicologia, que é a área
que eu mais gosto”.

Nas passagens anteriores, as participantes apresentam posições de código negociado.
No caso da participante 6, ela legitima a produção de vídeos quando revela que já tentou fazêlo mas a rejeição do material que ela mesma produziu leva a uma interpretação baseada em
uma estrutura de referência alternativa. Já a participante 8, se considera incapaz de tal feito
possivelmente por já haver tentado produzir um vídeo antes. Neste momento é possível
identificar o papel do grupo de discussão no contexto da pesquisa que, segundo Meinerz
(2011), é resgatar elementos do processo de socialização através da produção de discursos
mediados pelo investigador.
Participante 9: “Eu faria vídeos reflexivos e de gameplays porque eu acho
muito importante as pessoas refletirem sobre metade das coisas que
acontecem no dia a dia delas”.
Mediadora 1: “Você falaria sobre sua própria vida?”
Participante 9: “Não, não sobre a minha própria vida mas a vida que
acontece com todo mundo porque eu vejo que tem muita gente que sofre por
outras coisas”.
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Nesta passagem, a participante demonstra que enxerga a plataforma como um espaço
de ajuda mútua onde ela, enquanto hipotética produtora de conteúdo, poderia auxiliar outras
pessoas a lidarem com situações complexas, assim como as youtubers supostamente fazem
em seus vídeos. Nesse sentido, temos uma posição hegemônica-dominante, uma vez que ela
decodifica a mensagem terapêutica contida no vídeo nos termos do código referencial no qual
ela foi codificada e produz o sentido baseado nesse entendimento. Fica implícito no trecho
que o conteúdo do vídeo a inspiraria sim em sua própria produção.
Participante 11: “[...] Mas assim, esses vídeos... se eles influenciariam o
jeito que eu me posicionaria… não. Eu continuaria pensando mil vezes
‘nossa, será que as pessoas vão gostar? Será que vai ser tudo isso que eu to
achando que é? Ou será que vai ser bem menos que isso ou vai ser mais do
que isso?’ Sabe?”
Mediadora 1: “Mas e a forma de fazer? Você colocaria a câmera em um
tripé na sua frente ou gravaria segurando a câmera em formato de vlog?”
Participante 11: “Eu tentaria não usar imagem… pras pessoas não me
verem”.
Mediadora 2: “Mas o que iria aparecer na imagem do seu vídeo?”
Participante 11: “Uma coisa diferente que não ia ser eu”.

No diálogo anterior, a participante apresenta uma posição de código de oposição
demonstrando que os vídeos não mudaram sua percepção a respeito do tema apresentado e
nem serviriam de inspiração caso ela fosse criar um canal para si própria. A participante
manifesta uma forte preocupação com o que os outros pensam a seu respeito e uma certa
insatisfação com a sua aparência pois rejeita veementemente a hipótese de aparecer diante de
uma câmera de vídeo por mais que se considere alguém que “pense fora da caixa” e que
poderia produzir conteúdos interessantes.
As respostas do grupo 2 são semelhantes ao que verificou-se nas falas da participante
9, na página anterior. As adolescentes interpretaram os vídeos como sendo motivacionais e o
conteúdo que elas produziriam também teriam estes moldes. Tanto no grupo 2 quanto no
grupo 1, mas especialmente no grupo 2, nota-se que as participantes demonstraram
dificuldade em falar de si mesmas em frente à câmera e por esse motivo recusavam a ideia de
produzir vídeos falando de suas próprias experiências. Uma participante também confessou
que criou um canal para postar vídeos musicais, mas ficou com preguiça de gravá-los com
frequência e abandonou a ideia. Esta passagem demonstra que ela entende que a constância
relacionada ao algoritmo da plataforma é um dos motivos do sucesso dos youtubers
atualmente.
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Grupo 2
Participante 3: “Eu acho que eu se fosse fazer eu ia fazer de empoderamento
também porque foi um tipo de vídeo que me ajudou e me ajuda muito,
inclusive de vez em quando eu até coloco alguns stories no Instagram, sabe?
E o povo fala. Porque muitas coisas que eu conquistei hoje foi por conta de
vídeo motivacional que eu vi de pessoas”.
Mediadora 1: “Então esses vídeos te inspirariam você a fazer o seu?”
Participante 3: “Inspirariam”.
Participante 4: “Eu iria fazer sobre motivação também porque eu sou mu ito
vergonhosa, não sei se vocês perceberam mas eu sou bem acanhada, e aqui
no [colégio] Cecília a gente aprende a libertar isso e eu queria ensinar as
pessoas a libertar essa timidez que tem dentro da gente porque eu era muito
tímida, muito mais tímida que isso aqui”.
Mediadora 1: “Esses vídeos te inspirariam?”
Participante 4: “Ah com certeza sim, porque alí também eu tenho certeza
que elas foram tímidas e conseguiram superar”.
Participante 5: “Na verdade eu já tentei criar um canal no YouTube só que
eu fiquei com preguiça de postar vídeo”. [Falas intercruzadas sobre como a
participante 5 canta e toca bem]
Mediadora 1: “Então o seu canal seria sobre música?”
Participante 5: “Sim, porque falar de mim mesma eu não sei se eu
conseguiria fazer isso. Mas quando eu canto eu consigo ser eu mesma”.
Mediadora 2: “E esses vídeos que a gente assistiu hoje de alguma maneira
inspirariam você nesse canal?”
Participante 5: “Acho que sim, tipo, mostrar quem eu sou”.

Tem-se leituras negociadas em todos os exemplos anteriores. A participante 3
compreende os vídeos apresentados como empoderadores e relata que esse tipo de produto
cultural a ajudou muito (ela refere-se a questões de autoestima principalmente em relação ao
seu cabelo crespo e ao seu biotipo). Dessa forma, ela compreende que poderia ajudar outras
pessoas a se aceitarem melhor produzindo um conteúdo que também gere motivação e
empoderamento. Quando ela diz que grava stories no Instagram e “o povo fala”, percebe-se
através da expressão facial positiva da participante que a construção de sentido já acontece em
outra plataforma (o Instagram) e que há um feedback do público (seus seguidores) em relação
ao seus discurso. E isso lhe gera grande satisfação. Vale destacar que o grupo 2 apresentou
questões raciais significativas e todas as participantes possuem cabelos crespos ou cacheados
- em vários momentos da discussão nota-se que elas passaram por um difícil processo de
aceitação do cabelo natural.
A participante 4 apesar de também decodificar os vídeos enquanto motivacionais,
relaciona o exercício de abstração proposto ao fato de ser tímida. A forma que ela constrói
sentido a partir dos vídeos seria ajudando outras pessoas a quebrarem a barreira da timidez,
algo que parece indispensável para alguém que grava vídeos para o YouTube, ou seja, ela
implicitamente revela que não necessariamente a maneira de narrar a inspiraria mas o fato de
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que as youtubers superaram suas inseguranças e medos. Já a participante 5, quando diz que os
vídeos a inspirariam a ser ela mesma, atesta a ideia de que o que as youtubers mostram diante
das câmeras são suas verdadeiras personalidades e não um personagem construído.
5.7.4 Eixo 4 – Referências

Este eixo visa identificar quais personalidades da mídia são referências de beleza para
as participantes. Através de três perguntas sobre quais celebridades elas seguem no Instagram
e qual delas elas gostariam de trocar de corpo se pudessem, busca-se analisar de que maneira
essas referências externas interferem na relação que elas têm com seus próprios corpos.
Quando perguntadas sobre quais personalidades femininas elas seguem no Instagram,
nomes como Marina Ruy Barbosa, Beyoncé, Katy Perry, Mc Pocahontas, Jade Picon e Ariana
Grande (Ariana apareceu mais de uma vez nas respostas) apareceram no grupo 1. Desde
cantoras mundialmente conhecidas até influencers adolescentes do Instagram, todas são
mulheres magras. Beyoncé, Kim Kardashian e Mc Pocahontas aparecem como as opções mais
curvilíneas.
Grupo 1
Mediadora 1: “Por que vocês seguem essas mulheres?”
[Falas intercruzadas]: “Porque elas são perfeitas”.
Participante 1: “É, porque elas são perfeitas. Elas tem uma altura boa, tem
um corpo bonito”.

Quando perguntadas sobre o motivo pelo qual seguiam essas personalidades, a fala da
participante 1 evidencia que não é propriamente o conteúdo ou o trabalho da celebridade que
a cativa, mas a sua aparência física e o corpo parece ser o lócus da perfeição das artistas.
Sobre com qual celebridade trocariam de corpo se pudessem, os principais nomes foram Kim
Kardashian, Ariana Grande e Rihanna.
O grupo 2 tem bastante preferência por youtubers e influencers do Instagram
principalmente aquelas que falam sobre cabelos cacheados, uma característica presente em
todas as participantes do grupo 2. Os nomes que apareceram nas respostas foram das cantoras
Iza, Isadora Pompeo, Marília Mendonça e Priscila Alcântara e as youtubers Rayza Nicácio,
Lore Souza, Fala Dantas, Bruna Ramos, Sthefane Matos, Sabrina Nonato e Ana Lídia Lopes.
As participantes do grupo 2 revelaram que só conseguiram aceitar seus cabelos cacheados e
aprenderam a cuidar deles devido a vídeos motivacionais e tutoriais feitos por essas
youtubers. A representatividade negra também é um fator importante para essas jovens que
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consideram essas mulheres fontes de motivação e aceitação pessoal das características
fenotípicas negras.
Participantes 1: “Primeiro por ela ser negra e teve um vídeo que ela fez em
relação ao cabelo [...] e foi por ela que eu fui me aceitando”.
Participante 2: “Eu sigo a Lore porque ela dá várias dicas sobre cabelo, ela
tem um cabelo muito lindo. Eu cortei o meu cabelo inspirado nela. Eu sigo a
Iza também porque ela é negra e ela é maravilhosa… eu gosto muito dela. E
eu sigo a Priscila porque eu sou evangélica e ela tem uma visão diferent e do
evangelismo porque, eu não sei explicar, mas eu entendo o que ela transmite,
o que ela passa pras pessoas, sabe?”
Participante 3: “Eu sigo a Fala Dantas porque foi uma youtuber que eu achei
referência pro meu tipo de cabelo, né? Eu não conseguia mexer com o meu
cabelo, sabe? Eu não sabia.. assim.. loira com o cabelo cacheado aí eu vendo
os vídeos dela me ajudou demais. E ela pra mim é resistência porque
querendo ou não, ela pode ser branca, mas ela tem os cabelos bem mais
cacheados do que o meu, pra mim ela é resistência. A Iza também, ela
representa a resistência acho que pra todas nós aqui, né? E aquilo me mostra
a forma como a minha família deveria agir”.
Participante 4: “Eu acho que no geral eu sigo elas porque é
representatividade de mulher, de mulher negra, de mulher independente… é
isso”
Participante 5: “Eu é mais pelo evangelismo e eu acho que a Marília
também porque ela mostra que por ela ser gordinha ela conseguiu, né? Tá
conseguindo subir na vida também, isso é importante, uma motivação pra
gente que é gordinha”.
Participante 6: “Eu assisto muitas youtubers sobre empoderamento de
cabelo cacheado... [inaudível] que dão uns depoimentos sobre autoaceitação
de si mesma e também tem uma que dá depoimentos sobre pessoas magras,
sobre você aceitar ser assim e ver que você é bonita do jeito que você é”.

Sobre trocar de corpo com alguma celebridade, apenas uma participante do grupo 2
disse que trocaria com a cantora Iza pois ela tem um corpo “lindaço”, a participante 4 disse
que também trocaria se pudesse mas não tem um referencial, ela apenas não gosta das suas
pernas porque as considera muito finas.
Participante 3: “Eu não trocaria porque... eu já quis muito fazer cirurgia no
nariz, tanto que minha mãe falou que eu seu passasse na federal ela ia dar
minha cirurgia, mas eu falei não quero porque eu tenho que me aceitar,
porque eu tenho que mostrar que eu sou forte pra quando eu ter os meus
filhos e eles sofrerem por ter um nariz como o meu, eu tenho que mostrar que
eu fui forte também pra resistir”.

A participante 5 disse que também não tem um referencial mas por ser gorda gostaria
de emagrecer, a participante 1 disse que não trocaria pois está aprendendo a se aceitar aos
poucos, a participante 6 gostaria de engordar para ter um corpo mais curvilíneo. Já a
participante 3 disse que não mudaria porque entende que precisa se aceitar e que essa
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aceitação pode influenciar na maneira que os seus filhos vão lidar com suas próprias
características físicas.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante a proposta inicial de identificar como se dá a produção de sentido sobre os
aspectos narrativos a partir da recepção dos discursos de autoaceitação corporal de duas
youtubers temáticas, Alexandra Gurgel e Daiana Garbin, esta pesquisa almejou através de
uma perspectiva histórica entender se a produção de sentido favorece a formação de uma
autoimagem corporal nas participantes do grupo de discussão. Para tanto foi necessário
investigar brevemente o percurso da história da beleza e como os padrões estéticos foram
sendo construídos ao longo dos tempos, assim como compreender de que maneira as relações
de poder atuam na forma como os corpos são percebidos socialmente. Uma análise da mídia e
da cultura se fez necessária sobretudo para entender como fenômenos tais quais o YouTube
mudaram a concepção contemporânea de construção de conteúdo e como isso implica na
relação dos indivíduos com sua identidade e subjetividade.
Com base no resultado dos grupos de discussão percebeu-se que este tema leva a
posições bastantes diversificadas. Como demonstrado no capítulo anterior, cada grupo de
discussão recepcionou os vídeos de uma maneira distinta: o grupo 1 com um pouco mais de
aspereza e quase sem nenhuma mudança positiva em relação à imagem corporal. Estas
participantes revelaram o quanto suas subjetividades são intensamente perpassadas por
relações de poder e ideais de beleza e feminilidade construídos há centenas de anos e que
perduram ainda hoje. Estas jovens não reconhecem em si mesmas a fonte da mudança de
percepção, mas sim na sociedade, no olhar do outro, que também as julga constantemente e a
qual elas tentam corresponder. Para elas, a sociedade precisa aceita-las para que elas se
aceitem. Suas referências de corpo perfeito são na maioria das vezes inacessíveis e se chocam
com a realidade quando, por exemplo, uma jovem alta trocaria de corpo com a cantora Ariana
Grande que tem 1,53 m e 44 kg ou quando uma garota parda, baixa e com sobrepeso se
inspira na atriz Marina Ruy Barbosa, alta, magra e naturalmente ruiva.
Já o grupo 2, apesar de também identificar uma grande dificuldade em se libertar das
prisões do corpo, recepcionaram os materiais de forma muito mais positiva reconhecendo que
a autoaceitação precisa partir delas próprias. Por ser um grupo com questões raciais e
feministas bem presentes, esse pode ter sido o motivo pelo qual essas participantes reagiram
de forma diferente aos vídeos mesmo que exista nelas um sofrimento relativo à aparência e
corpo tanto quanto no grupo 1.

O hábito de assistir vídeos motivacionais da maioria das
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participantes desse grupo também pode ter favorecido a aceitação do conteúdo discursivo dos
vídeos.
Observou-se que os vídeos testemunhais geram sim mais empatia, pois o enunciador
se coloca como autoridade no assunto pela própria experiência. Os aspectos narrativos
utilizados pela youtuber Alexandra Gurgel contribuíram para que as participantes do grupo de
discussão se sentissem mais próximas a ela, entretanto, seu discurso de autoaceitação não foi
totalmente eficaz para provocar uma reflexão nas adolescentes sobre as pressões estéticas da
contemporaneidade. Ao contrário do vídeo da youtuber Daiana Garbin que, por ser mais
incisivo, exigiu um nível mais alto de abstração despertando reflexões mais profundas e
significativas.
Sobre

a

imagem

corporal,

poucas

participantes

afirmaram

uma

percepção

minimamente otimista sobre si mesmas após assistir aos vídeos. Até mesmo aquelas que
disseram terem entendido a necessidade da autoaceitação apontaram que não deixarão de
seguir hábitos como ir à academia. E de fato, não é sobre isso que se refere a autoaceitação. A
maioria ainda não consegue se desprender de conceitos enraizados sobre beleza, resultado de
séculos de micropoderes atuando de forma imperceptível mas eficiente.
Esta pesquisa de campo permitiu reafirmar algumas constatações apresentadas nos
capítulos anteriores como a cintura fina e os cabelos longos como ideal de beleza feminina
que perduram até hoje. Apesar do ideal de perfeição corporal ainda ser a magreza, pela
resposta das participantes percebeu-se que a esqualidez, com a que era deseja pela youtuber
Daiana, aparentemente não se encontra no ideal das adolescentes entrevistadas. Todos os
corpos citados por elas eram curvilíneos em certos níveis. O que não significa que haja uma
rejeição aos modelos eurocêntricos, pois as imagens da mídia as influenciam vigorosamente.
Os padrões de beleza são construídos e descontruídos através da mídia. A influência
planetária das irmãs Kardashian e a explosão de blogs e canais sobre cabelos cacheados, por
exemplo, quebraram paradigmas a respeito do corpo magro padrão passarela e a hegemonia
do cabelo liso a qualquer custo.
O mais valoroso para este estudo de recepção não era necessariamente mudar a
imagem corporal das participantes, mas justamente incitar o diálogo, provocar reflexões e
trazer para a pauta um assunto tão delicado, mas tão importante de ser debatido em ambiente
escolar e acadêmico quando são as crianças, jovens e adolescentes os mais bombardeados e
vulneráveis à influência da mídia.
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APÊNDICE A
Roteiro para o grupo de discussão

Etapas

1. Organização do espaço: arrumação das cadeiras em semicírculo e montagem dos
equipamentos necessários.
2. Apresentação: as mediadoras se apresentam e explicam a proposta do grupo de
discussão ressaltando a necessidade de gravação em áudio e a preservação do
anonimato das participantes.
3. Preenchimento do formulário de perfil e entrega do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
4. Primeiro momento de discussão:


Para você o que é um corpo perfeito?



Você se sente insatisfeita com a sua aparência? E com seu corpo?



Alguém já julgou o seu corpo ou a sua aparência? Como você se sentiu em
relação a isso?



Você tem Instagram? Se sim, cite 3 mulheres da mídia (celebridades, atrizes,
modelos, cantoras, apresentadoras, youtubers, influenciadoras digitais) que
você segue.



Porque você segue estas mulheres?



Se você pudesse trocar de corpo com qualquer celebridade, quem você
escolheria? Por que?

5. Exibição do primeiro vídeo:
Título: Você não é um número
Duração: 10’32”
Canal: Alexandrismos
Apresentação: Alexandra Gurgel

6. Segundo momento de discussão:
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Como você se sente em relação ao que foi dito no vídeo?



Você acredita no que a youtuber está dizendo?



A forma como ela narra as próprias experiências te faz gostar do vídeo? Isso
faz alguma diferença para você?



O que te faria ser uma seguidora desse canal?



Esse vídeo te ajudou a enxergar o seu corpo de uma forma diferente? De que
forma?

7. Exibição do segundo vídeo:
Título: Quero, tento, mas não consigo gostar do meu corpo
Duração: 08’09”
Canal: EuVejo
Apresentação: Daiana Garbin

8. Terceiro momento de discussão:


Como você se sente em relação ao que foi dito no vídeo?



Você acredita no que a youtuber está dizendo?



A forma como ela narra as próprias experiências te faz gostar do vídeo? Isso faz
alguma diferença para você?



O que te faria ser uma seguidora desse canal?



Esse vídeo te ajudou a enxergar o seu corpo de uma forma diferente? De que forma?

9. Quarto momento de discussão: exercício oral de criação de um vídeo para um canal no
YouTube. Cada participante terá sua vez de falar sobre como seria o seu vídeo.


Se você criasse um canal no YouTube e fosse construir um vídeo para o seu
canal, esses vídeos te inspirariam a criar o seu próprio conteúdo? Sobre o que
você falaria? Como você o estruturaria (o roteiro)?

10. Encerramento: agradecimentos e despedida.
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APÊNDICE B

Formulário de Perfil – Participante de grupo de discussão
Todas as informações serão mantidas estritamente confidenciais. Obrigada.

1) Qual é o seu nome? (Seu nome não será divulgado)
__________________________________________________________________________
2) Qual é a sua idade?
◯ 08 – 11 anos
◯ 12 – 15 anos
◯ 16 – 18 anos
◯ 19 – 22 anos
3) Qual é o seu estado civil?
◯ Solteira
◯ Casada
◯ Divorciada
◯ Viúva
4) Qual é a sua renda familiar?
◯ Menor que um salário mínimo
◯ 1 a 3 salários mínimos
◯ 3 a 6 salários mínimos
◯ 6 a 9 salários mínimos
◯ Acima de 10 salários mínimos
◯ Não sei informar
5) Como você se define quanto à raça e cor?
◯ Branca
◯ Parda
◯ Preta/negra
◯ Amarela (asiático)
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◯ Indígena
◯ Não desejo declarar
6) Qual é a sua altura? E o seu peso? Qual tamanho você veste? (Apenas responda esta
pergunta se se sentir confortável).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7) Você assiste ao YouTube? Se sim, qual a sua frequência de uso?
◯ Não assisto ao YouTube.
◯ Sim, assisto todos os dias.
◯ Sim, assisto pelo menos 3 vezes por semana.
◯ Sim, assisto pelo menos uma vez por semana.
◯ Sim, mas assisto raramente.
8) Que tipo de conteúdo (vídeo) você mais gosta de assistir no YouTube? Cite pelo menos 3
exemplos.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9) Em uma escala de 0 a 8, quanto você considera o seu corpo é feio, inadequado ou
“errado”? (Marque um X no número que você considera ser o mais adequado)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
|__________|_________|_________|________|________|_________|_________|_________|
Extremamente
feio ou “errado”

M uito
inadequado

M oderadamente
inadequado

Levemente
inadequado

Não é
inadequado

10) Em uma escala de 0 a 8, quanto o seu corpo preocupa você atualmente? Sendo 0 nenhum
pouco preocupado e 8 extremamente preocupado. (Marque um X no número que você
considera ser o mais adequado)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
|__________|_________|_________|________|________|_________|_________|_________|
Nenhum
pouco
preocupado

Levemente
preocupado

M oderadamente
preocupado

M uito
preocupado

Extremamente
preocupado

11) Você se acha gorda?
◯ Sim

◯ Não
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ANEXO A

Grupo de discussão “Imagem Corporal e YouTube”
5 de abril de 2019
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE
Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada
“O GRUPODIDATISMO DE YOUTUBERS”. Meu nome é LARA LIMA SATLER, sou o(a)
pesquisador(a) responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será
penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser
esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) responsável(is), via e-mail (satlerlara@gmail.com). Ao
persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá
fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone
(62)3521-1215.
1. Informações Importantes sobre a Pesquisa:
1. Sobre a pesquisa
O grupodidatismo de Youtubers – Em época de espetáculo do eu, cabem narrativas coletivas?
Trata-se de uma pesquisa que se interessa por narrativas audiovisuais em streaming. Objetivos:
Investigar narrativas audiovisuais digitais construídas em rede e/ou grupo.
Em que consiste o grupodidatismo, no contexto digital? O grupodidatismo propicia inovações
narrativas audiovisuais no tempo presente? Como o grupodidatismo aparece nas narrativas
audiovisuais digitais?
1.3.1 Como se trata de uma pesquisa interessada nas inovações narrativas, para apresentar os
resultados da pesquisa de modo mais esclarecedor há necessidade da concessão do uso de sua voz,
imagem ou opinião. Inclua, antes das assinaturas, um box com as opções:
( ) Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da pesquisa;
( ) Não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da pesquisa.
1.3.2 A pesquisa assegura a privacidade e o anonimato dos/as participante/s, caso seja do seu interesse.
Para tanto, solicito que marque abaixo:
( ) Permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados publicados da pesquisa;
( ) Não permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados publicados da
pesquisa.
2. Consentimento da Participação na Pesquisa:
Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o RG/
CPF......................................................., abaixo assinado, concordo que meu filho(a) de
nome__________________________________________ participe do estudo intitulado “O
grupodidatismo de Youtubers”, no Grupo de discussão "Imagem Corporal e YouTube". Informo ter
mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui
devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável Lara Lima Satler sobre a
pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios
decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a
qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a
minha participação no projeto de pesquisa acima descrito.
Goiânia, 5 de abril de 2019.
___________________________________________________________________
Assinatura por extenso do(a) participante ou responsável

132

