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RESUMO 

 

 

Esta dissertação é resultado da pesquisa sobre Os sentidos da beleza feminina: fotografias e 

relatos de mulheres adolescentes estudantes do ensino médio. O objetivo deste estudo foi 

encontrar os sentidos da beleza feminina para as mulheres adolescentes estudantes do ensino 

médio regular de escolas públicas, verificando o contexto e as mais diversas questões que 

perpassam este sentido. Abordamos os conceitos de enquadramentos, normas, 

vulnerabilidade, reconhecimento e poder, usando como principal referência, a filósofa Judith 

Butler. Relatamos uma breve história das mulheres segundo Simone de Beauvoir, o termo 

beleza pensado por Duarte Jr. e Wolf, e uma reflexão sobre adolescência e ensino médio. 

Apresentamos o estudo bibliográfico e, posteriormente, os recursos para coleta de dados 

utilizados: questionário, fotografias e roda de conversa. Após a análise dos dados, as 

considerações finais apresentaram como as mulheres se encontram silenciadas dentro e fora 

dos padrões de beleza, a violência dos enquadramentos, a escola omissa neste sentido e a 

indicação de uma educação para o sensível. 

 

Palavras-chave: Beleza feminina. Mulheres adolescentes. Ensino médio.



 
 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation is the result of the research on The senses of feminine beauty: 

photographs and reports of teenage women high school students. The aim of this study 

was find the senses of feminine beauty for teenage women from public schools, 

verifying the context and the most diverse issues that permeate this sense. We approach 

the concepts of framing, norms, vulnerability, recognition and power, using as the main 

reference, the philosopher Judith Butler. We report a brief history of women according 

to Simone de Beauvoir, the term beauty thought by Duarte Jr. and Wolf, and a reflection 

on adolescence and high school. We present the bibliographic study and, later, the 

resources for data collection used: questionnaire, photographs and conversation wheel. 

After analyzing the data, the final considerations presented how women are silenced 

within and outside the standards of beauty, the violence of the framing, the school in 

silence in relation to this sense and the indication of an education for the sensitive. 

 

Keywords: Feminine beauty. Teenage women. High school. 
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INTRODUÇÃO 

 

Inicio este trabalho com um breve memorial pessoal.  

Não é uma tarefa fácil falar de nós mesmos e confesso que senti ainda mais o 

quão difícil isto é, após conhecer os mais diversos questionamentos que este estudo me 

proporcionou. Mesmo assim, entendo a imprescindibilidade de relatar a minha 

trajetória, para ser também compreendido o meu interesse no assunto. Para isto, fiz um 

reexame da minha vida até este momento, de forma que eu mesma possa compreender 

quais os passos me trouxeram a esta pesquisa. 

Inicio recordando um pouquinho da minha infância. Lembro-me de brincar com 

bonecas e seus apetrechos, porém, minha brincadeira favorita era simular o trabalho em 

bancos, supermercados e secretariado. Felicidade era mostrar minha destreza no 

atendimento ao cliente, e isso ficou muito marcado para mim, influenciando até mesmo 

a minha escolha de curso na faculdade. Outra memória que também é muito marcante é 

como meu pai sempre lidou com os filhos em relação aos estudos. Embora ele não tenha 

conseguido terminar sua faculdade, sempre nos impôs uma grande dedicação à escola. 

Éramos exigidos constantemente, inclusive com provas semanais e orais, aplicadas por 

ele, para que verificasse o andamento do nosso conhecimento. Embora hoje eu tenha 

uma criticidade maior para discernir acerca das controvérsias deste método, não posso 

deixar de constatar que vejo muito dessa experiência impregnada positivamente na 

minha trajetória. Este é o primeiro marco da minha vida acadêmica e sinto que os 

primeiros sinais da minha dedicação ao conhecimento surgiram sendo impulsionados a 

partir dele. 

Estudei toda a minha vida em escolas públicas e sempre fui muito dedicada, 

aquela típica aluna que só tirava excelentes notas, mas que, por outro lado, era muito 

falante na sala de aula. Ao término do ensino médio, já me preparava para os 

vestibulares da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) e escolhi o curso de 

Economia, muito embasada por essa predileção que tinha desde a infância pelo ramo de 

negócios. Prestei o vestibular por duas vezes e, infelizmente, não fui aprovada. Ao 

mesmo tempo, eu fazia cursos técnicos na área de Administração para melhorar meu 

currículo. No ano de 2005, com 18 anos, acabei engravidando, o que ocasionou uma 

fase bastante delicada em minha vida. Mesmo com todo o apoio do mundo do meu 

marido, na época, namorado, eu infelizmente observei nos olhos das pessoas ao meu 
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redor aquela certeza de que eu não seria mais ninguém. As mulheres que passaram por 

uma situação como esta sabem que esta lembrança, essa dor, nunca irá se apagar de 

dentro de quem a sentiu. É aquela típica dor que morre conosco, embora eu tenha a 

certeza que essa dor, mesmo nunca esquecida, tenha se transformado em combustível 

para eu chegar até aqui. Combustível que sinceramente não queria ter recebido, mas 

reconheço que me levou a um lugar ainda mais longe do que eu havia imaginado.  

Neste mesmo período, eu já trabalhava em uma faculdade particular da cidade de 

São João del Rei e, com a garantia do sindicato, fui informada da possibilidade de 

realizar um curso superior gratuitamente. Enxerguei uma grande oportunidade de fazer a 

tão sonhada graduação e tentei o curso de Administração. Como já haviam outros 

funcionários bolsistas no curso, infelizmente não foi aprovada a gratuidade. 

Impossibilitada de arcar com essa despesa, naquele momento, aceitei a oferta de cursar 

Sistemas de Informação, para ser possível eliminar algumas disciplinas futuramente. 

Meu filho nasceu e, com ele, nasceu ou renasceu em mim, a garra inabalável de 

continuar lutando pelos meus sonhos. Com toda a dificuldade possível, continuei 

estudando e terminei o primeiro período do curso. Só que eu sabia que aquilo não era 

para mim, sabia que a minha vontade de estudar era maior, mas precisava reconhecer 

que lutar por isso não precisava ser daquela maneira. Então desisti do curso.  

Fora mais seis meses intensos de estudos e mamadeiras até que, enfim, fui 

aprovada no curso de Administração da UFSJ. O que significou e significa muito para 

mim até hoje, sendo um marco da minha vitória em meio a tanta turbulência. O início 

do curso coincidiu com meu casamento e, consequentemente, uma nova etapa de muito 

esforço em minha vida. Tempos de muita luta, muita dedicação e uma força de vontade 

imensa para conciliar tudo, embora devido a este contexto, não tenha conseguido me 

dedicar às atividades extracurriculares e à pesquisa. Devo dizer que, se existe uma coisa 

que nunca me faltou, foi o sentimento de querer sempre mais, de estar sempre em busca 

do melhor. Embalada por este sentimento, fui aprovada no concurso público para 

técnico administrativo da UFSJ no ano de 2008, o que ajudou a mudar totalmente a 

condição de vida da minha família.  

Com extrema gratidão no coração, me formei e em seguida fiz uma 

especialização em gestão pública à distância, motivada exclusivamente pelo progresso 

na carreira de funcionária pública. Infelizmente, a partir daí me acomodei e, embora 

minha paixão por estudar ainda estivesse aqui, estava bem guardada para eu poder, 

talvez, viver um momento de calmaria. Hoje percebo que foi calmaria demais para uma 
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pessoa que se acostumou a superar cada obstáculo que a vida lhe ofereceu. Com o 

tempo, me dedicando ao meu trabalho e à minha família, apareceram os primeiros sinais 

de transtorno de ansiedade. Idas desesperadas ao plantão, consultas nas mais diversas 

especialidades, até que por fim, o real diagnóstico: síndrome do pânico ocasionada por 

transtorno de ansiedade generalizada.  

E agora? As crises de ansiedade são cruéis, mas se tem uma coisa que quem leu 

até aqui já percebeu, é que eu não costumo me entregar. Para me distrair naquele 

momento, encontrei nos tutoriais de maquiagem do YouTube, um modo de acalentar 

aquela bateria de escola de samba que estava no meu peito. Assistia incansavelmente, 

aprendi muita coisa e comecei a reproduzir o que eu havia aprendido em vídeos e a 

postar em um blog, que acabei criando. Isso foi crescendo, estudei cada vez mais e fui 

sendo reconhecida, o que culminou no início do meu trabalho como maquiadora no ano 

de 2013. 

Meu lado empreendedora nunca me deixou e, ao mesmo tempo, em que crescia 

na carreira de maquiadora, também investia na venda dos produtos que eu usava nos 

vídeos de maquiagem. O reconhecimento veio também em 2015, na forma de convite 

para ser professora do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) na área 

de maquiagem, o que trouxera muita visibilidade para minha carreira. Por incrível que 

pareça, continuei estudando, trabalhando na UFSJ, no SENAC, como maquiadora, nas 

vendas, cuidando da casa, do marido e do filho. Excesso de trabalho também pesa, 

então, parei de dar aulas no SENAC e continuei os demais. Só que eu queria mais, e 

assim cheguei até aqui. 

Sempre me chamou muita atenção a fascinação das adolescentes com a 

maquiagem, principalmente as estudantes do ensino médio, que eram o meu maior 

público e, de alguma forma, eu queria entender o porquê disto. Foi neste contexto que, 

pude enxergar a oportunidade da minha vida de retornar aos meus tão amados estudos e, 

ainda, poder conciliar este tema de tanta importância para mim com o meu retorno à 

academia no Mestrado em Educação. Com a minha aprovação no mestrado, resolvi 

encerrar meu trabalho como maquiadora em maio de 2019 e consegui afastamento do 

trabalho na universidade no fim do mesmo ano. Com o maior prazer do mundo, pela 

primeira vez pude me dedicar integralmente ao que mais gosto de fazer: estudar. E é 

com a licença poética de minha história, que me senti livre e pertencente aos sujeitos 

aqui citados, para escrever essa dissertação em primeira pessoa. O mestrado me mostrou 

outro lado meu que, até então, não conhecia: a paixão pelas ciências humanas, pela 
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alteridade, pela educação, por ouvir ainda mais o que o outro tem a nos dizer e ensinar. 

Assim, comecei a desenhar este estudo. 

Compreender o mundo contemporâneo não é uma tarefa fácil. Estamos rodeados 

por um fluxo de acontecimentos intermitentes e intensos, e refletir sobre tudo isto torna-

se uma tarefa complexa. Com tantas transformações acontecendo em simultâneo, é 

difícil não se encontrar absorvido pelas mais diversas influências. Neste contexto, os 

adolescentes acabam sendo atingidos de maneira expressiva e estão sendo cada vez mais 

exigidos. Espera-se deles mais respostas para as reflexões contemporâneas e maior 

posicionamento diante das evoluções constantes do pensar humano. Tanto que ser 

adolescente hoje pode ser visto como mais difícil do que em outras épocas, mesmo com 

tantas facilidades que a vida moderna trouxe para a humanidade. Será esta uma 

verdade? Seria mais difícil ser adolescente agora do que há tempos atrás? Analisaremos 

a questão ao longo desta dissertação. 

Embora muita coisa tenha evoluído e tenhamos muito mais liberdade em vários 

aspectos, essa chamada “liberdade” tem um preço para os adolescentes de hoje. Toda 

liberdade passa pelas normas e conforme afirma Butler (2018b, p. 36): 

 

Essas normas não estão simplesmente impressas em nós, marcando-nos e 

estigmatizando-nos como tantos outros destinatários passivos de uma 

máquina de cultura. Elas também nos “produzem”, mas não no sentido de nos 

trazer à existência ou de determinar estritamente quem somos. Em vez disso, 

informam os modos vividos de corporificação que adquirimos com o tempo, 

e esses modos de corporificação podem se provar formas de contestar essas 

normas, até mesmo rompê-las. 

 

A exigência é intensa no que diz respeito ao enquadramento normativo, ao 

posicionamento social, competência profissional, sucesso pessoal, no campo estético, 

dentre outros, e com isso, discute-se cada vez mais o papel de cada agente em torno dos 

adolescentes, que aqui limitamos aos que se encontram no ensino médio regular. 

A escola pode ser considerada como um dos maiores agentes influenciadores e 

presentes na vida de um adolescente. Ela está presente não só no ensino regular como 

também na construção de valores de seus alunos. Orientar os estudantes para o seu 

desenvolvimento social e instigá-los a refletir sobre seus propósitos, são algumas de 

suas tarefas mais edificantes. É a junção do saber com a orientação moral, que somados, 

promovem o pleno desenvolvimento do indivíduo como cidadão. Pensando nos mais 

diversos pilares que auxiliam a escola nesta construção da vida dos adolescentes para o 
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futuro, percebe-se o quanto as práticas escolares estão presentes nas formas de sentir 

dos seus alunos. Sendo assim, este estudo propôs uma investigação sobre um desses 

sentidos construídos ao longo do ensino médio, especialmente, para as mulheres 

adolescentes que se encontram neste contexto. Sentido este que, entendemos como 

importante e representativo de diversos cruciais momentos de vida de uma adolescente 

do ensino médio regular: a beleza. 

Por que escolhi justamente o sentido de beleza para elas? Trata-se de uma 

questão que passa pelo campo da educação dos sentidos e do desenvolvimento da 

percepção sensorial e cultural do indivíduo. Propor pesquisá-lo é buscar entendimento 

para o pensamento e o comportamento atual das adolescentes e verificar como as 

questões vividas na escola estão presentes neste campo. A ideia central foi compreender 

as molduras pelas quais essas mulheres veem e concebem a beleza feminina e sua 

relação com as práticas escolares, relacionando com a evolução do conceito de beleza e 

a construção de valores para as adolescentes estudantes do ensino médio regular. Para 

subsidiar teoricamente a reflexão proposta acima, recorri em Judith Butler (2017, 2018, 

2019), às noções de enquadramentos, normatividade, vulnerabilidade, precariedade e 

reconhecimento, bem como a demais autores como Duarte Jr. (2000, 2009) e Wolf 

(2019) para a conceituação e análise do termo beleza e também Sontag (2004) que nos 

auxilia na compreensão da importância das fotografias. 

Minha experiência profissional na área de maquiagem por mais de seis anos, me 

fez perceber a importância dos padrões de beleza e, assim, surgiu a minha proposta de 

pesquisa para o mestrado. Desde então, percebi que as percepções estéticas vão se 

modificando ao longo dos anos e sua relevância vem sido percebida cada vez maior na 

sociedade. Sendo assim, senti a necessidade de aprofundar a pesquisa sobre a beleza 

vista como percepção sensorial e cultural do indivíduo e a como seus sentidos atuam 

como liberdade de expressão na atualidade. A escola, ou especificamente o ensino 

médio regular, inserido neste contexto, permitiu-nos adentrar nesta interpretação e seus 

reflexos comportamentais. Percebemos então, o sentido da beleza como fundamental na 

construção do indivíduo, permeando vários aspectos políticos, intelectuais e morais.  

Justifico a escolha específica por pesquisar alunas do sexo feminino do ensino 

médio regular, por ser decorrente da minha própria experiência diária na profissão, e 

que se revelou para mim como um dos maiores perfis influenciados pela beleza. Além 

disto, estas alunas estão diante do processo de conclusão do ensino regular, inserção 

inicial no mercado de trabalho e alcançando cada vez mais espaços para ouvirem seus 
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discursos. O que é beleza para estas adolescentes? Como elas estão lidando com a 

beleza? Como as práticas escolares se inserem nos sentidos da beleza? É em torno 

destas perguntas que este estudo se baseou.  

O projeto desta pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Unidades Educacionais de São João Del Rei 

(CEPSJ), obtendo o Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) de 

número 26716919.7.0000.5151, bem como o parecer de aprovação de número 

3.902.603.  

Em relação à metodologia, a pesquisa adotou a abordagem qualitativa de cunho 

etnometodológico para ajudar a compreender os fatos cotidianos do contexto escolar, 

presentes nos sentidos da beleza feminina para as adolescentes de ensino médio. Na 

pesquisa qualitativa, o investigador foca na interpretação do mundo real e para isto, 

analisa as pessoas e suas atividades, verificando os reflexos desta análise no senso-

comum.  

Iniciou-se o estudo com uma investigação teórica que embasou conceitos 

abordados durante a coleta de dados. Com todo o arcabouço teórico, foi proposto uma 

abordagem com viés etnometodológico através de mulheres adolescentes estudantes do 

ensino médio regular de escolas públicas da cidade de São João del Rei – Minas Gerais, 

com idades entre 15 e 18 anos. Segundo Watson e Gastaldo (2015, p. 13): 

 

A etnometodologia é uma abordagem naturalista das ciências sociais, criada 

pelo sociólogo americano Harold Garfinkel no final dos anos de 1960. Seu 

principal objetivo de interesse são os métodos usados pelas pessoas comuns 

da sociedade para dar sentido às coisas do mundo. 

 

Com este olhar etnometodológico, visei investigar quais sentidos as adolescentes 

do ensino médio atribuem à ideia de beleza feminina, quais as percepções as levam a 

tais sentidos e como eles se fazem presentes em suas vidas. Assim, com esta pesquisa 

seguindo a perspectiva da etnometodologia, a principal preocupação foi “o ponto de 

vista das pessoas comuns, e o modo pelo qual todos nós damos sentido às experiências e 

atividades no mundo da vida cotidiana” (WATSON; GASTALDO, 2015, p. 15).  

Devido à pandemia do coronavírus, os procedimentos metodológicos precisaram 

ser adaptados, devido ao fechamento das escolas e também à necessidade de 

distanciamento social. Assim, as atividades anteriormente pensadas presencialmente, 

foram modificadas para atividades remotas.  
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O primeiro procedimento metodológico realizado foi a aplicação de um 

questionário para podermos conhecer um pouco sobre as colaboradoras. Em seguida, foi 

proposto uma atividade com as adolescentes que, através de fotografias de si mesmas 

enviadas por elas, fosse possível captar o sentido de beleza feminina para as mesmas, 

individualmente, e acompanhado de um relato do porquê de suas escolhas da fotografia. 

Após esta abordagem, fizemos uma roda de conversa virtual, onde foi possível ouvi-las 

sobre o tema, levando as mais diversas perguntas surgidas durante a pesquisa, para a 

discussão.  

A dissertação está apresentada em quatro seções. Na primeira seção, focamos 

nos estudos conceituais de Butler (2017, 2018, 2019), enfatizando as questões sobre os 

enquadramentos, normas, vulnerabilidade e precariedade, o reconhecimento, identidade 

e poder. Estes conceitos ajudaram a entender como os corpos lutam e sofrem em meio 

às adversidades que estão submersos na sociedade. Na segunda seção, delimitamos de 

quais corpos estamos falando. Para isto, apresentamos uma breve história das mulheres, 

buscando a compreensão e análise do caminho trilhado até agora. Adentramos na 

questão da beleza, analisando seus sentidos e como estão presentes na vida das mulheres 

adolescentes. Finalizando esta seção, estudamos o conceito de adolescência e suas 

implicações, analisando como é ser adolescente nos dias de hoje. Além disto, 

destacamos a escola de ensino médio regular, com seus aspectos físicos, práticos e de 

ensino. Como é esta escola, como os corpos femininos estão estruturados dentro desta 

escola e a que fim ela serve, são alguns dos pontos discutidos. Na terceira seção, 

apresentamos o percurso metodológico percorrido que, baseado na etnometodologia, 

utilizou o questionário, fotografias e uma roda de conversa para encontrar os sentidos da 

beleza feminina para as mulheres adolescentes estudantes do ensino médio regular. A 

quarta seção apresenta a análise dos dados obtidos durante o estudo. Primeiramente é 

apresentado o resultado obtido no questionário sobre o perfil sócio-econômico-cultural 

das colaboradoras da pesquisa que, posteriormente, foi correlacionado com as análises 

seguintes. Apontamos como as fotografias estão presentes no dia-a-dia dessas mulheres, 

utilizadas como método para dar sentido à beleza feminina e, através da roda de 

conversa, apresentamos quais os sentidos da beleza feminina encontramos, como estas 

mulheres se sentem em relação aos seus corpos, à escola e aos enquadramentos. 

Encerrei com as considerações finais, onde apresentei minhas percepções e reflexões 

sobre o estudo, apresentando sugestões para pesquisas futuras e analisando os dados 

obtidos. 
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1 CORPOS QUE SOFREM E LUTAM 

 

Nesta primeira seção busquei uma investigação teórica sobre aspectos 

importantes da relação das mulheres adolescentes com a beleza. Para subsidiar 

teoricamente a reflexão proposta acima, recorremos em Judith Butler (2017, 2018a, 

2018b), às noções de enquadramentos, normatividade, vulnerabilidade, precariedade e 

reconhecimento. A escolha de iniciar esta pesquisa com um trabalho de explicitação 

conceitual das noções acima se deveu à intenção de nos servirmos delas como 

ferramentas para o desenvolvimento desta investigação. Estes aspectos citados acima 

estão presentes no cotidiano dos seres humanos e a ênfase dada a eles nas relações 

interpessoais das adolescentes nos chamou a atenção e nos levou a esse problema de 

pesquisa: quais os sentidos da beleza feminina para as mulheres adolescentes estudantes 

do ensino médio regular? Esta é a questão central e as indagações que surgem a seguir 

buscaram subsidiar o início desta problematização.  

Da questão inicial, derivaram outras problematizações: como acontecem os 

enquadramentos? Como as normas regem os enquadramentos? Como a vulnerabilidade 

e a precariedade atuam nos enquadramentos normativos? Como somos reconhecidos? 

Reconhecemos a interdependência dos sujeitos nas relações de alteridade? Qual a 

influência dos espaços de aparecimento no reconhecimento dos enquadramentos? O 

diálogo entre essas questões é o que apresentamos a seguir. 

 

 

1.1 Corpos enquadrados e normatividade 

  

Ser um corpo já é assumir um conjunto de exposições e interações com as mais 

diversas forças, além de estar constantemente submetido a modelagens e formas sociais 

articuladas que demandam diversas exigências a esse corpo. As normas se inserem em 

nossa vida do início ao fim de nossa existência e neste percurso entre nascermos e 

morrermos, elas nos acompanham, estabelecendo formas de agir, de ser e de aparecer, 

de nos relacionar com os outros, com o mundo e conosco durante toda nossa vida. 

Como afirma Butler (2018b, p. 36): 

 

Essas normas não estão simplesmente impressas em nós, marcando-nos e 

estigmatizando-nos como tantos outros destinatários passivos de uma 

máquina de cultura. Elas também nos “produzem”, mas não no sentido de nos 

trazer à existência ou de determinar estritamente quem somos. Em vez disso, 
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informam os modos vividos de corporificação que adquirimos com o tempo, 

e esses modos de corporificação podem se provar formas de contestar essas 

normas, até mesmo rompê-las. 

 

Muitas vezes somos obrigados a representar as normas que nos são impostas, 

mesmo que inconscientemente, mas isso não quer dizer que elas são impressas em nós 

como uma marca indelével, que jamais se apagará ou será discutida e questionada. As 

normas acabam produzindo enquadramentos que os sujeitos se veem na obrigação de 

perpetuar e seguir como se fossem a única maneira de estarem verdadeiramente 

inseridos na sociedade. Na medida em que nossos modos de vida não se encaixam mais 

nesses enquadramentos, que nos sentimos violentados por eles, que queremos fugir ou 

nos livrar deles, é que surge a necessidade de questioná-los, de rompê-los, se for 

preciso. As normas sempre possuem brechas que serão contestáveis de algum modo e 

mesmo atuando sobre nós, isso não tira a possibilidade delas revelarem sua fragilidade 

em determinado momento e embora essa normatividade trabalhe para preservar seu 

arcabouço, toda norma precisa conviver com suas exceções.  

Penso então, qual o lugar do corpo nesta submissão à normatividade? A 

representação corporal é um método muito utilizado pela normatividade para perpetuar 

seus objetivos, mas esse caminho pode, em algum momento, ser interrompido e ter 

consequências que nem sempre haviam sido previstas, desafiando o reconhecimento dos 

enquadramentos e abrindo possibilidades de novas construções. O enquadramento atua 

dando legitimidade a norma e estruturando o reconhecimento daquilo que é enquadrado. 

Portanto, quando há uma quebra daquele enquadramento previsto pela norma, quando o 

sujeito se encontra fora dessa moldura criada pelas convenções normativas, surge o 

enfrentamento ou a resistência a ela. 

Os enquadramentos atuam para diferenciar os sujeitos e as condições normativas 

que produzem estes sujeitos estão em constante atualização, envolvidas num enorme 

jogo de poder entre os corpos que estão dentro e fora das normas sociais atuantes. Em 

outras palavras, podemos dizer que as normas são readequadas temporalmente e que 

essa readequação leva à produção de novos sujeitos, que estarão submetidos a 

enquadramentos que os diferenciam uns dos outros. Eles não se perpetuam 

integralmente ao longo do tempo, pois enquanto a sociedade se modifica e o contexto 

social é alterado, as normas e os enquadramentos que elas produzem, também vão se 

remodelando e atingindo novos sujeitos ao mesmo tempo, em que vão perdendo adeptos 

ao longo do caminho. 
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O enquadramento pode ser visto também como um meio de conflito cultural, em 

que identidades são ordenadas e outras são completamente apagadas da realidade. Em 

algumas culturas, esse enquadramento é efetuado de forma proposital e usado para 

estabelecer normas culturais instituídas na sociedade. São os enquadramentos 

normativos com a finalidade de segregação, onde aqueles que não se encaixam na 

imposição efetuada devem ser excluídos e até mesmo banidos de qualquer contato. O 

enquadramento se torna a identidade daquela sociedade e implica que essas pessoas não 

pensem sobre o enquadramento onde estão submetidas. Esse antagonismo acaba 

gerando ainda mais conflitos mundo afora, pois esses sujeitos, que se enquadram da 

maneira como lhes foi imposta, não reconhecem os demais sujeitos que não estão 

submetidos ao mesmo enquadramento. 

Para muitos, a solução ou amenização dessa situação seria estender o 

enquadramento a maioria dos sujeitos, porém isso não é uma tarefa fácil ou até mesmo 

exequível. Mesmo quando englobamos um número maior de pessoas num 

enquadramento dito como de “todos”, estamos automaticamente supondo sobre aqueles 

que estão incluídos e também os excluídos. Incluir reflete na exclusão, e muitas destas 

exclusões nem ao menos são percebidas e podem ser até mesmo naturalizadas, como um 

processo comum da sociedade que não ocasionaria um problema. A exclusão pode não 

ser enxergada como tal, pois quem exclui não tem a mesma percepção de quem é 

excluído. Quando delimitamos um enquadramento, acaba sendo gerado uma fronteira 

exclusiva e ela não pode ser considerada representativa de um todo. Os sujeitos que se 

enquadram nem sempre têm essa consciência, ocasionando conflitos com os que não 

pertencem ao mesmo enquadramento dito representativo de "todos". 

Os enquadramentos podem ser bastante cruéis ao excluírem uma porção de 

corpos, mas ainda mais cruéis podem ser as atitudes dos enquadrados com aqueles que 

não foram reconhecidos na mesma moldura. Essa concepção acaba gerando algo como 

um sentimento de preservação da espécie, que exclui os que estão fora desta fronteira e, 

ainda mais grave, desperta a intenção de destruição dos que estão de fora. É preocupante 

pensar que o simples fato de não se enquadrar em uma mesma moldura pode ser um 

motivo para destruição do outro, mas é isso que acontece frequentemente na sociedade e 

precisa ser revisto. Na verdade, “o mundo como deveria ser teria que salvaguardar os 

rompimentos com a normalidade e oferecer apoio e afirmação para os que realizam 

essas rupturas” (BUTLER, 2018b, p. 40). Se as pessoas que rompem com os padrões 

tivessem o reconhecimento de sua corporeidade preservado mesmo diante de seu ato de 
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“rebeldia”, talvez não veríamos tantos atos de violência física e psicológica contra esses 

corpos.  

Destaco aqui e quero deixar bem evidente, esta diferenciação de proteção da 

sociedade com aqueles que seguem os enquadramentos normativos em contraponto com 

aqueles que estão de fora desta fronteira. Em seu livro Quadros de Guerra: quando a 

vida é passível de luto, Judith Butler mostrou como a vida é qualificada diferentemente 

para cada pessoa conforme os enquadramentos epistemológicos em que estão 

envolvidas. As molduras nas quais estamos submetidos acabam desenhando operações 

de poder e essas operações estão embrenhadas na sociedade para segregar certos tipos 

de enquadramentos. Em relação às molduras, Butler (2018a, p. 14) diz que elas “não 

decidem unilateralmente as condições de aparição, mas seu objetivo é, não obstante, 

delimitar a esfera da aparição enquanto tal”. Refletindo sobre esta afirmação, 

entendemos que as molduras por si só não são responsáveis pelo aparecimento e pela 

condição de ser vista. Todo um conjunto de ações está envolto no ato de enquadrar. O 

próprio ato de enquadrar acaba delimitando aquilo que pode ser visto e o que não pode 

ser visto, mesmo que esta decisão não tenha sido unilateral. Não há enquadramento sem 

se excluir aquilo que está de fora da moldura e uma vez delimitadas as molduras, o que 

serão desses corpos que se encontram fora delas?  

É necessário pensar no corpo que “está sempre entregue aos outros, a normas, a 

organizações sociais e políticas que se desenvolveram historicamente a fim de 

maximizar a precariedade para alguns e minimizar a precariedade para outros” 

(BUTLER, 2018a, p. 15). Os enquadramentos revelam o quanto estamos presos o tempo 

todo aos outros, seja por pensamentos, ações, julgamentos. As normas estão sempre 

sendo reproduzidas, muitas vezes sem questionamento, atuando nos enquadramentos e 

regulando as respostas aos sentimentos. Além disto, ainda temos as organizações sociais 

e políticas que ratificam esses enquadramentos e acabam maximizando a precariedade 

para alguns e minimizando para outros. 

 Para Butler (2018a, p. 23), 

 

quando um quadro é emoldurado, diversas maneiras de intervir ou ampliar a 

imagem podem estar em jogo. Mas a moldura tende a funcionar, mesmo de 

uma forma minimalista, como um embelezamento editorial da imagem, se 

não como um autocomentário sobre a história da própria moldura. 

 

O ato de enquadrar sempre é resguardado por uma tentativa de levar uma 

interpretação pronta ao espectador, seja ela para instigar a crítica ou o próprio 
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conformismo. A forma como a ação de enquadrar é efetuada e a moldura é 

disponibilizada, já representa uma ação que levará a interpretação pronta daquilo que é 

emoldurado. Em outras palavras, é como se a própria ação de enquadrar já levasse 

pronto o sentido da moldura para o sujeito que a vê. Este enquadramento serve não só 

para enaltecer uma vida como também para desqualificar outras. É como se a própria 

interpretação fosse enquadrada de forma não espontânea, onde as respostas afetivas ao 

enquadramento fossem mediadas com a finalidade de produzirem ações e reações 

previamente calculadas.  

O enquadramento pensado e refletido pode levar junto de si uma crítica pronta 

que reduz a capacidade de interpretação pelo outro, prevalecendo a que ele já carrega 

em sua própria moldura. Esse enquadramento interpretativo também acaba 

influenciando na nossa diferenciação de quais molduras ou vidas nos sentimos 

pertencentes e quais decidimos que não queremos sequer nos aproximar. Butler (2018a) 

ressalta o poder de armação do enquadramento ao levar uma interpretação pronta e um 

julgamento por antecipação. Esse mecanismo pode ser usado de forma proposital 

quando se quer que a interpretação do enquadrador, ou da norma julgada como uma 

verdade, seja levada completamente a determinado destino ou destinatário, 

influenciando a interpretação do mesmo. 

Sendo assim, os sujeitos passam a se sentir pressionados a se sujeitarem aos 

enquadramentos, com medo das exclusões que a norma traz e, principalmente, das 

interpretações inseridas que podem deixá-los de fora da fronteira do reconhecimento. 

Estar de fora pode tanto significar resistência e ser uma luta para aquele corpo quanto 

pode fazê-lo sentir como se fosse o seu fracasso. Essa divisão de interpretação é uma 

linha tênue e conflituosa que pode mexer bastante com os sentimentos desses corpos, 

principalmente das mulheres de que tratamos nesta pesquisa. É melhor se enquadrar ou 

ficar de fora e resistir, mesmo sofrendo as consequências de não estar submetida aos 

enquadramentos? É uma questão bastante complexa.  

Uma forma de enquadramento relevante e que muito nos importa ao pensarmos 

nas adolescentes estudantes do ensino médio é a fotografia. Pensar na beleza feminina 

adolescente no contexto atual é impossível sem passar pela questão da imagem, do 

enquadramento fotográfico e da exposição dessa moldura. Hoje, a fotografia é uma das 

mais importantes ferramentas tanto de divulgação dos enquadramentos quanto de 

negação dos mesmos. A fotografia limita o que será visto e, por isso, “embora limitar 

como e o que vemos não seja exatamente o mesmo que ditar um roteiro, é uma maneira 
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de interpretar antecipadamente o que será e o que não será incluído no campo da 

percepção” (BUTLER, 2018a, p. 103). 

O enquadramento que a fotografia gera, pode automaticamente sugerir uma 

interpretação e a imagem por si só pode nos afetar direta ou indiretamente, sem a 

necessidade de outros artifícios. É nítido que a fotografia é percebida como um recorte 

da realidade e não como uma verdade, mas a sua simples existência nos permite 

construir uma interpretação do que é mostrado que nem sempre condiz com a realidade. 

Neste sentido, segundo Butler (2018a, p. 105), 

 

[...] ao enquadrar a realidade, a fotografia já determinou o que será levado em 

conta dentro do enquadramento – e esse ato de delimitação é sem dúvida 

interpretativo, como o são, potencialmente, os vários efeitos de ângulo, foco, 

luz, etc.  

 

A forma como as coisas são mostradas na fotografia atuam diretamente na nossa 

percepção e sentimento quanto a ela. “Podemos pensar no enquadramento, então, como 

algo ativo, que tanto descarta como mostra, e que faz as duas coisas ao mesmo tempo, 

em silêncio, sem nenhum sinal visível de operação” (BUTLER, 2018a, p. 112). A 

fotografia acaba, de certa forma, condicionando um ato e levando, através da moldura, 

sentimentos a seu respeito que nem sempre são propositais. Ela pode ser usada para 

denunciar, coagir, envergonhar, como também para enaltecer, felicitar e trazer bons 

sentimentos.  

Devemos também considerar que o fotógrafo pode montar a cena para sua 

captação, mas muitas vezes a fotografia é enquadrada de forma aleatória e sem a 

intenção de permitir um enquadramento interpretativo concluído. Sendo assim, tanto a 

interpretação do fotógrafo quanto do espectador podem ter sido geradas pela fotografia 

sem que a intenção de ambos fosse essa. Assim, Butler (2018a, p. 105) diz que “[...] as 

fotografias de fato atuam sobre nós”. Como também, a relação entre o fotógrafo e o 

fotografado pode estar presente no enquadramento. As relações de intimidade ou 

distanciamento entre os dois podem interferir de alguma forma na moldura e no modo 

como ela se apresenta ou é apresentada. O fotógrafo e a câmera são elementos que não 

podem ser descartados como componentes essenciais do enquadramento. De acordo 

com Butler (2018a, p. 121): 

 

As fotos não são apenas mostradas, são também nomeadas; a forma como são 

mostradas, o modo como são enquadradas e as palavras usadas para 
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descrever o que é mostrado atuam em conjunto para produzir uma matriz 

interpretativa para aquilo que é visto. 

 

A fotografia acaba perpetuando um acontecimento, proliferando seu 

enquadramento e sua interpretação, mas ela por si só não consegue fazer isso. Tudo 

dependerá de como ela foi instrumentalizada, de como seu enquadramento será 

discutido e da forma como ela será levada a conhecimento da sociedade. 

Principalmente, na atual conjuntura em que vivemos, nessa era digital, as fotografias 

carregam em si um conjunto enorme de influências e atuações sobre nós. Elas provocam 

as mais diversas reações, seja de espanto, admiração, choque, etc. E é essa capacidade 

de mexer tanto com os sujeitos em sua volta que faz com que a fotografia esteja tão 

enraizada na sociedade e seja algo importante para a investigação realizada nesta 

pesquisa. 

Outro ponto importante da fotografia é o que ela excluirá com o seu 

enquadramento, visto que ela institui certos modos de reconhecimento. A imagem acaba 

delimitando aspectos da realidade e escondendo outros da percepção de quem vê. Como 

afirma Butler (2018a, p. 148), “aprender a enxergar o enquadramento que nos cega para 

aquilo que vemos não é tarefa fácil”. A inclusão e a exclusão completa da realidade 

nunca são possíveis, dado que deixará sempre algo de fora e sempre será afetado direta 

ou indiretamente por aquilo que decida enquadrar.  

As imagens podem fazer apelos, podem ser endereçadas para despertar 

sentimentos específicos em quem as vê. “Algumas vezes, não sempre, as imagens que 

nos são impostas operam como uma solicitação ética” (BUTLER, 2018b, p. 112). Elas 

podem requerer que tenhamos alguma ação a respeito, que alguma atitude seja tomada 

diante daquilo que está sendo visto. Nem sempre escolhemos ver essas imagens, elas 

podem estar dispostas diante de nós sem o nosso consentimento. Pensando nos 

enquadramentos, a fotografia pode ser uma forma de gritar por ajuda, implorar por 

reconhecimento, por liberdade para ser o que quiser ser. Digo que pode ser, pois, a 

exposição corporal pode trazer vários sentidos. É talvez o momento onde precisamos 

repensar até onde vai nossa responsabilidade com o outro, principalmente aqueles com 

os quais não temos vínculo algum. 
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1.2 Vulnerabilidade e precariedade dos corpos  

 

 Em suas obras, Butler trabalhou os conceitos de vulnerabilidade e precariedade. 

Inicialmente, nos chamou a atenção que a precariedade nem sempre é reconhecida para 

todas as vidas e, portanto, é preciso pensar na precariedade dos corpos que ocasionam 

diferenciação nos enquadramentos e principalmente exclusão. Butler enfatizou que 

deveria haver uma maneira de tratar a precariedade como uma condição compartilhada 

da vida e, portanto, extensiva a todos os seres humanos e não humanos. “A precariedade 

[...] é uma condição social e econômica, mas não uma identidade” (BUTLER, 2018b, p. 

65). Tratando-se de uma condição social, torna-se algo mutável em sua intensidade ao 

longo da vida. 

 Afinal de contas, o que seria essa precariedade? “A precariedade implica viver 

socialmente, isto é, o fato de que a vida de alguém está sempre, de alguma forma, nas 

mãos do outro” (BUTLER, 2018a, p. 31). Ser precário significa que estamos sempre 

expostos e dependentes dos outros, sejam eles próximos a nós ou não. Temos 

obrigações uns com os outros mesmo que não sejam em relações de afeto ou 

proximidade e, além disto, temos obrigações até mesmo com quem não conhecemos. Já 

a partir de nosso nascimento, a precariedade também emerge, como uma característica 

intrínseca que demonstra a interdependência dos sujeitos. Uma vez dependentes, somos 

seres precários.  

Ao afirmarmos que a vida é precária, afirmamos também que existe uma rede 

política e de sociabilidade para garantir a manutenção da mesma e, portanto, apenas 

aquela vida por si só não é capaz de garantir a sua sobrevivência. Necessitamos de todo 

um conjunto de atores, com os quais nos envolvemos ou não afetivamente, para 

subsidiar e/ou apoiar nossa existência. A precariedade é uma condição generalizada para 

todas as vidas e, assim sendo, não há como ser negada. A partir dela, nos tornamos 

responsáveis pela vida. Reconhecer essa precariedade compartilhada nos leva a um 

compromisso de buscar a igualdade também como norma universal. A precariedade 

demonstra o quanto somos dependentes uns dos outros e consequentemente o quanto os 

enquadramentos precisam ser repensados nas suas formas de inclusão e exclusão. “A 

precariedade expõe a nossa sociabilidade, as dimensões frágeis e necessárias da nossa 

interdependência” (BUTLER, 2018b, p. 131).  
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 Sendo nossos corpos, somos sempre dependentes de uma estrutura que nos dá 

suporte e quando ficamos sem essa estrutura, acabamos expondo nossa vulnerabilidade. 

O corpo torna-se também vulnerável por definição, uma vez que depende dos outros e, 

ao mesmo tempo, está sempre exposto aos outros. Certos tipos de corpos são percebidos 

com mais precariedade do que outros dependendo do corpo considerado mais digno de 

proteção/amparo ou não. Os enquadramentos também atuam diferenciando os corpos e 

atribuindo maior ou menor precariedade. Alguns enquadramentos acabam sendo 

investidos de maior precariedade do que outros, e por isso, acabam sofrendo maiores 

consequências das suas limitações. Sendo mais precários, muitas das vezes também são 

afetados por maior vulnerabilidade e, consequentemente, sem condições de luta contra 

esses enquadramentos, aos quais não se sentem pertencentes. Suas redes de apoio 

sofrem mais do que outras com essa diferenciação e, assim, estão mais expostos ao lado 

negativo da luta por reconhecimento.  

 Em Quadros de Guerra, Butler (2018a) nos faz refletir porque algumas vidas 

são passíveis de luto e outras não. Fazendo uma analogia com a minha investigação, 

pergunto: porque algumas vidas são enaltecidas na sociedade e outras não? O que 

acontece na sociedade quando se valoriza alguns aspectos de certas vidas e outras têm 

sua precariedade não reconhecida ou simplesmente banalizada? 

 

Minha vida – afirma Butler (2018b, p. 219) – é esta vida, vivida aqui, no 

horizonte espaço-temporal estabelecido pelo meu corpo, mas também está lá 

fora, implicada em outros processos de vivência dos quais eu sou apenas um. 

Além disso, ela está implicada nos diferenciais de poder que decidem a vida 

de quem importa mais e a de quem importa menos, a vida de quem se torna 

uma não vida nos termos contemporâneos que governam o valor dos seres 

vivos. 

 

 Ao ler esta passagem de Butler, mais questões me instigam: quem ou o que 

estabelece o poder de alguns que irá diferenciar a vida uns dos outros? Quem legitima 

esse poder? Seríamos nós mesmos, nossos corpos, que ao aceitarem de certa forma a 

imposição dos enquadramentos permitimos que eles tenham poder sobre nós? O quão 

vulneráveis somos ou estamos a ponto de não resistir a esta imposição? Talvez nos falte 

autocrítica nessa permissibilidade. Podemos não conhecer tão bem a nós mesmos ao 

ponto de necessitar da afirmação ou do discurso do outro sobre o que é ideal para mim? 

Penso então que precisamos conseguir estabelecer nosso valor no mundo e este é um 

processo difícil. 
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  A vulnerabilidade acaba acentuada para alguns grupos ou para algumas pessoas, 

pois diante de alguns jogos de poder, certos sujeitos estão mais propícios a sofrer as 

consequências da vulnerabilidade do que outros. Essa afirmação acaba ratificando esse 

problema, pois ele é identificado e nem sempre solucionado. Um exemplo disto é a 

identificação das mulheres como seres mais vulneráveis, mesmo quando comparados 

com outros grupos com nítida vulnerabilidade exposta. A vulnerabilidade feminina não 

pode definir o gênero e tornar-se assim um ponto de responsabilidade de estruturas 

consideradas protetoras, mas que muitas vezes só escondem seu conteúdo machista, 

colocando as mulheres em situação de impotência diante da posição mais poderosa dos 

homens.  

 Não há como negar a vulnerabilidade diferenciada em que as mulheres estão 

expostas e isso é um problema sociológico que perpetua ao longo dos séculos. A luta 

dessas mulheres pela diminuição dessa vulnerabilidade nem sempre busca ações mais 

paternalistas, pois estas ações podem estar estabelecendo ainda mais desigualdade. A 

questão não é precisar de mais proteção, a questão é ter a mesma necessidade de 

proteção do que qualquer outra vida vulnerável. A vulnerabilidade não pode definir as 

mulheres e esta luta busca também a diminuição da precariedade para um número maior 

de pessoas, pois, quanto maior a acentuação da precariedade, mais vulneráveis nos 

tornamos. Já que a vulnerabilidade é um ponto que teremos que sentir em algum 

momento, que ela seja distribuída de maneira igualitária para todos os sujeitos. 

A própria distribuição desigual da vulnerabilidade explicita as redes de poder 

interessadas. Neste sentido, a vulnerabilidade “pode ser uma forma de escolher uma 

população para dizimação” (BUTLER, 2018b, p. 158). Ou seja, quando é atribuída 

maior vulnerabilidade a um certo grupo, pode ser proposital com a intenção do poderio 

de legitimar suas ações de ataque ou proteção a determinados sujeitos. A 

vulnerabilidade sendo usada de forma estratégica com finalidade política e com a 

justificativa da sua necessidade diante dos fatos. 

 Para cada contexto, há que ser considerado diversos aspectos. Um corpo 

vulnerável pode usar a sua própria representação corporal para demonstrar a sua 

resistência e ser o meio pelo qual será visto. Por isso foi tão importante para esta 

pesquisa contextualizar a precariedade e a vulnerabilidade dos corpos. Esse corpo 

privado de direitos usa sua própria característica corpórea para validar sua 

vulnerabilidade e torná-la pública aos olhos dos outros como sinal de sua reivindicação 

por uma vida menos precária. Isso pode acontecer tanto individualmente quanto 
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coletivamente, dependendo da forma como o sujeito encontrar para explicitar sua 

demanda. Quando a ação coletiva não é possível, esses corpos lutam individualmente 

por aquilo que acreditam ser direito de todos, mesmo que para isso precisem expor sua 

vulnerabilidade. Essa relação entre os corpos demonstra a dependência de um ambiente 

complexo. O coletivo muitas vezes visa à minimização das desigualdades que 

demonstram o quanto a precariedade difere para muitas populações. O poder de um ato 

coletivo visa também a diminuição da aparência da vulnerabilidade dos corpos, sendo 

amplamente percebida nesses atos individuais. Essas formas de solidariedade 

caracterizam o suporte para ações que visam ser reconhecidas como uma maneira de 

resistência.  

A vulnerabilidade sempre está relacionada com um conjunto de situações 

externas e nem sempre temos como prever antecipadamente o que irá acontecer. Ela não 

está ligada somente à exposição negativa e também pode ser a consequência de 

estarmos abertos ao mundo e suscetíveis aos mais diversos encontros e desencontros. 

“A vulnerabilidade nos implica naquilo que está além de nós e ainda assim é parte de 

nós, constituindo uma dimensão central do que pode ser provisoriamente chamado de 

nossa corporificação” (BUTLER, 2018b, p. 163). Isto não significa que somos 

vulneráveis o tempo todo por estarmos abertos, mas que as nossas experiências podem 

desencadear a condição de estar vulnerável em alguns momentos. Os corpos vulneráveis 

então se mobilizam e buscam soluções para minimizar ou resistir a essa condição. 

 

 

1.3 Reconhecimento, interdependência dos sujeitos e alteridade  

 

Julgamos um mundo que recusamos 

conhecer, e nosso julgamento se 

transforma em um meio de nos negar a 

conhecê-lo. 

(BUTLER, 2018a, p. 222) 

 

Entendendo como os enquadramentos acontecem, faz-se necessário também a 

inserção do entendimento do conceito de reconhecimento para Butler, principalmente 

porque no contexto das relações de reconhecimento é que muitas das vezes ocorre a 

formação da identidade do sujeito. Existiria então uma condição para ser reconhecido? 

Segundo Butler (2018a, p. 19): 
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Se nos perguntamos como se constitui a condição de ser reconhecido, 

assumimos, por meio da própria questão, uma perspectiva que sugere que 

esses campos são constituídos variável e historicamente, de modo 

independente de quão apriorística seja sua função como condição de 

aparição. Se o reconhecimento caracteriza um ato, uma prática ou mesmo 

uma cena entre sujeitos, então a “condição de ser reconhecido” caracteriza as 

condições mais gerais que preparam ou modelam um sujeito para o 

reconhecimento [...] 

 

No início desta investigação, percebemos que o ato de reconhecer é precedido 

por condições que subsidiam este reconhecimento e que não deixam de passar pela 

questão do respeito. As pessoas tendem a somente respeitar a si mesmos quando 

entendem serem merecedores do respeito do outro e isso influi no reconhecimento. Um 

sujeito só se sente reconhecido se este reconhecimento também partir dos outros 

sujeitos. Para que um sujeito reconheça o outro é necessário bem mais do que 

simplesmente se apresentar. É preciso saber como dizer quem é, pensar exaustivamente 

no receptor do relato e como a fala irá influenciar no próprio reconhecimento. Enfim, 

saber que língua o outro fala para que o relato de si mesmo seja nessa mesma língua. 

Essa é uma das condições que circundam a questão do reconhecimento.  

 As normas atuam antecipadamente ao reconhecimento e regem as regras para 

aquilo que pode e o que não pode ser reconhecido. Estabelece-se um ideal normativo 

para a condição de ser reconhecido e, consequentemente, há a falta de reconhecimento 

do sujeito que não se enquadra na norma, demonstrando que ela mesma faz 

diferenciações. A condição de ser reconhecido também pode ser parte das atribuições 

dadas mesmo sem a vontade ou percepção dos sujeitos. Romper com esse 

enquadramento imposto não é tarefa fácil, visto que ele também confere certo 

reconhecimento.  

Para Butler (2018a, p. 236), “podemos perfeitamente ser formados no interior de 

uma matriz de poder, mas isso não quer dizer que precisemos, devotada ou 

automaticamente, reconstituir essa matriz ao longo do curso de nossas vidas”. As 

normas não têm uma temporalidade infinita, apenas são continuadas muitas vezes de 

formas diferentes, mas perpetuam e conferem reconhecimento àqueles que as 

incorporam. Essas normas e as produções do sujeito baseada nelas são iteráveis, sendo 

eternamente reproduzidas e adaptadas ao contexto da atualidade. Por isso é interessante 

pensar que essas normas não determinam os sujeitos, dado que elas possuem a 

característica iterável, elas serão constantemente repetidas, porém, readequadas ao 
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contexto. Portanto, a percepção da ruptura da norma e o surgimento de novas normas 

abrem a possibilidade de que novos enquadramentos sejam gerados e, 

consequentemente, novos pertencimentos e reconhecimentos.  

Quando não conseguimos nos encaixar em uma norma, ficamos expostos por 

estar nesse limite entre o reconhecível e o não reconhecível e assim, desprotegidos 

mutuamente nessa relação de interdependência. Ser totalmente privado de 

reconhecimento gera uma ameaça ao próprio sujeito e ele acaba indo em busca de um 

caminho nas normas que julga aplicáveis a si mesmo, bem como aquelas que vão até ele 

sem a sua intenção.  

As normas dominantes podem ser muitas vezes questionáveis pelo seu caráter 

contraditório e até mesmo preconceituoso e, submetidos a elas, os sujeitos se veem em 

dilemas cruéis e conflituosos. Quando as pessoas começam a questionar e tentam 

entender como essas normas foram instauradas e validadas, os sujeitos que não se 

encaixam em sua abrangência enxergam uma brecha para instaurar uma luta pela sua 

condição de reconhecimento, já que a norma não pode ser tomada como uma verdade. É 

somente com essa abordagem crítica das normas de reconhecimento que é possível 

começar a desconstruir esses modos mais perversos inseridos na sociedade “e é apenas 

por meio de uma forma insistente de aparecer precisamente quando e onde somos 

apagados que a esfera da aparência se rompe e se abre de novas maneiras” (BUTLER, 

2018b, p. 44). 

O reconhecimento e a representatividade também passam pelas relações de 

poder. Quando o sujeito se sente representado e reconhece o outro, pode ser submetido a 

esse poder propositalmente como se delegasse sua própria função crítica ao outro. 

Reconhece-se o outro como um “líder” ou um ideal e segue os enquadramentos ditados 

por ele para se sentir também reconhecido. Essa relação com o outro, marcada pela 

alteridade, tanto pode demonstrar as relações de afeto e cumplicidade quanto de 

sujeição ao poder do outro sobre mim. Por isso Butler ressalta a importância de nos 

responsabilizarmos também por aqueles que não sentimos um pertencimento imediato, 

mas que de alguma forma, se realizarmos uma reflexão crítica, veremos que até mesmo 

por um reflexo cultural, acabamos excluindo. Excluímos aqueles que não 

reconhecemos, mas também somos responsáveis pelo seu não reconhecimento, visto 

que nossas próprias reações morais são reguladas por enquadramentos interpretativos. 

Para Butler (2018a, p. 68), “o que sentimos é parcialmente condicionado pela maneira 
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como interpretamos o mundo que nos cerca, que a forma de interpretar o que sentimos 

pode alterar, e na verdade altera, o próprio sentimento”. 

Estender o reconhecimento a todos os sujeitos humanos também é uma questão 

controversa. Quando o reconhecimento dos direitos de alguns prejudica o 

reconhecimento do direito de outros, é uma situação delicada, pois, os direitos só são 

realmente significativos quando têm uma abrangência mais ampla visando 

principalmente a justiça social. Os vários tipos de reconhecimento indicam que nem 

sempre essa abrangência acontece e que existe uma desigualdade instituída. O 

reconhecimento muitas das vezes passa pela questão da estética e neste campo é claro 

que não há espaço para todos. A regulação da aparência acaba demarcando os sujeitos e 

nem todos têm o mesmo direito de aparecer em determinados espaços (lugares, 

fotografias, internet). Se existe uma zona de delimitação, então, não existe um campo 

que possa abranger todos os sujeitos. É necessário aparecer para ser reconhecido e só se 

reconhece aquilo que pertence aos enquadramentos normativos que estão em constante 

ratificação das diferenças. Estamos diante de uma relação pendular difícil de ser 

compreendida, conforme Butler (2018b, p. 42) explicita: 

 

[...] a demanda compulsória por aparecer de um modo em vez de outro 

funciona como uma precondição para aparecer por si só. E isso significa que 

incorporar a norma ou as normas por meio das quais uma pessoa ganha um 

estatuto reconhecível é uma forma de ratificar e reproduzir determinadas 

normas de reconhecimento em detrimento de outras, estreitando o campo do 

reconhecível. 

 

Pensando nessa questão democrática, não é necessário apenas que o 

reconhecimento se estenda, pois, ele sempre estará deixando algo de fora. É preciso 

repensar os enquadramentos que conferem reconhecimento e os que não conferem, 

antes desse processo de extensão. De que forma mais pessoas podem se encaixar em 

determinado reconhecimento? Talvez esta seja a questão. 

O reconhecimento é um ato bastante complexo, pois envolve a compreensão de 

si mesmo e a auto aceitação para somente depois estender ao outro. Neste caso, é muito 

comum que passamos somente a nos reconhecer quando refletimos nós mesmos no 

outro e essa visão nos permite enxergar melhor as características do nosso eu. Não se 

trata apenas de se enxergar no outro ou apenas ser visto pelo outro, é um ato bem maior 

do que isso e um processo contínuo. Este é um processo onde podemos entender que 

estamos refletidos uns nos outros, mas, ao mesmo tempo não ofuscamos o outro, não 
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apagamos o seu próprio eu e continuamos a vê-lo separado, porém estruturado com 

diversas formas compartilhadas entre nós.  

Os corpos estão relacionados uns com os outros através de diversas necessidades 

e isso gera apreensão por ao mesmo tempo, o outro ser percebido como promessa e 

como ameaça. Ao mesmo tempo, em que um corpo interage através de sentimentos 

considerados bons, ele também pode refletir uma ameaça ao outro, seja com 

sentimentos considerados ruins, seja com ações. Como estamos sempre reunidos em 

grupos, faz-se a necessidade do reconhecimento não só dos outros grupos com os quais 

interagimos como também da individualidade de cada sujeito pertencente ao grupo do 

qual fazemos parte, consciente ou inconscientemente. Para Butler (2018a, p. 234), “[...] 

todo grupo não só é delimitado por outro, mas também composto por um conjunto 

diferenciado, que pressupõe que a singularização constitua um aspecto essencial da 

sociabilidade”. 

Precisamos nos relacionar com pessoas que às vezes nem conhecemos, que não 

sentimos à vontade e que não escolhemos. Porém, essas relações são de extrema 

importância, pois as condições sociais necessárias para a nossa sobrevivência não 

dependem somente de nós mesmos e de nossas escolhas de pertencimento. Todo um 

conjunto de sujeitos participa dessa rede de sociabilidade e nem todos serão 

reconhecidos como tal. Neste sentido, em termos democráticos, para Butler (2018b, p. 

11):  

 

O objetivo de uma política democrática não é simplesmente estender o 

reconhecimento igualmente a todas as pessoas, mas em vez disso, 

compreender que apenas modificando a relação entre o reconhecível e o 

irreconhecível (a) a igualdade pode ser entendida e buscada e (b) “o povo” 

pode se abrir para uma elaboração mais profunda. 

 

A busca de igualdade está em torno da relação entre o reconhecível e o 

irreconhecível, entre o pertencimento e não pertencimento dos sujeitos aos 

enquadramentos propostos pela norma. Não basta estender o reconhecimento, é preciso 

repensar a significação das exclusões efetuadas. O reconhecimento da interdependência, 

que acontece mesmo se não há um sentimento de pertencimento, demonstra que não 

vivemos isolados e estamos expostos tanto de maneira voluntária quanto involuntária, 

tanto em termos de sociabilidade quanto de sobrevivência. Para Butler (2018a, p. 87) “o 

que limita quem eu sou é o limite do corpo, mas o limite do corpo nunca pertence 

plenamente a mim”. Essa interdependência pode até condicionar os espaços de 
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aparecimento de modo que se oponham aos modos de reconhecimento diferenciados e 

ajam sobre eles. Para Butler (2018b, p. 231): 

 

[...] Apenas por meio de um conceito de interdependência que afirme a 

dependência corporal, as condições de precariedade e os potenciais de 

performatividade, podemos pensar um mundo social e político comprometido 

com a superação da precariedade em nome de vidas vivíveis. 

 

Enquanto não houver uma afirmação ou reconhecimento da precariedade 

intrínseca aos seres humanos que ocasiona a dependência corporal, não haverá a 

possibilidade de uma evolução da distribuição dela de forma mais igualitária, visando 

um conjunto de vidas mais vivíveis. 

Não há como deixar de falar sobre a responsabilidade assumida por aquele que 

se predispõe a representar determinado enquadramento e conferir reconhecimento 

àqueles que assim se enxergarem também. O não reconhecimento do outro pode gerar 

agressão e por isso é tão importante refletir sobre a responsabilidade que o poder do 

enquadramento confere a determinados corpos. A diferença e a negação são pontos 

vitais do reconhecimento e a resposta a esse movimento de reflexão é de extrema 

importância para a convivência em sociedade. Quando reconhecemos que somos 

diferentes, que pertencemos a enquadramentos diferentes e não respondemos a essas 

diferenças agressivamente, compreendemos não haver necessidade de punição àqueles 

que não se encaixam nas mesmas molduras. O reconhecimento então não é só de si 

mesmo, é também um movimento de reconhecimento do outro e de suas diferenças, que 

não precisam se tornar algo que fira o meu eu. Esse reconhecimento é passível também 

de rupturas e modificações, pois assim como os enquadramentos são mutáveis, o 

reconhecimento também o será.  

 

 

1.4 Espaços como condições de suporte para o aparecimento e a reunião 

coletiva 

 

Tão importante quanto a aparição, os espaços onde ela acontece, sua 

infraestrutura e as formas de divulgação atuam diretamente na performance exposta. 

Quando falamos em espaços, estamos nos referindo a qualquer local que permita a 

aparição dos corpos, seja ele um lugar, uma fotografia ou um ambiente virtual. Essas 

ações tanto individuais quanto coletivas acabam agregando o espaço ao seu movimento 
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e “esses ambientes materiais são parte da ação, e eles mesmos agem quando se tornam a 

base para a ação” (BUTLER, 2018b, p. 81). O espaço se torna a plataforma onde os 

sujeitos reivindicam seu reconhecimento e a escolha deste local é efetuada em função 

dessa necessidade. É evidente que essas aparições necessitam do suporte desses espaços 

para atingirem seu objetivo, porém muita das vezes é necessário não somente lutar pelo 

reconhecimento em si como também por esse suporte, que pode ser negado. O espaço 

de aparecimento é tão importante quanto a vocalização ou a performance e cada detalhe 

deste local é importante para a composição da cena de reconhecimento. Para Butler 

(2018b), até mesmo os espaços entre as pessoas é uma característica da ação corpórea 

intencional e deve ser considerado. 

Falar sobre enquadramentos, vulnerabilidade e reconhecimento, é impossível 

sem passar pela questão dos espaços onde esses pontos se tornam visíveis e os corpos 

atuam. Como esses espaços influenciam no enquadramento e reconhecimento, se é que 

o fazem? As performances individuais e coletivas se diferenciam no campo do 

aparecimento para influenciar o enquadramento e reconhecimento? Essas são algumas 

questões que investigamos a seguir. 

Afinal, o que seria aparecer? Para Butler (2018b, p. 95), 

 

aparecemos para alguém e [...] o nosso aparecimento tem que ser registrado 

pelos sentidos, não apenas os nossos, mas o de alguém mais. Se aparecemos, 

devemos ser vistos, o que significa que nosso corpo deve ser enxergado, e 

seu som vocalizado deve ser ouvido: o corpo deve entrar no campo visual e 

audível. 

 

Portanto, o aparecimento remete a um certo reconhecimento não só por parte de 

si mesmo como também pelos outros. Quando é possível dizer que este e aquele corpo 

estão dispostos naquele espaço para reivindicar tal coisa, o processo de reconhecimento 

se torna mais receptivo. Estes modos de se expressar publicamente e se fazer perceber 

por corpos em conjunto, acabam resultando em um maior reconhecimento de suas 

ações. 

Algumas vezes estes espaços são contestados por sua representatividade não ser 

unânime, porém, se considerarmos que dificilmente qualquer reunião de corpos possa 

gerar decisões unânimes, esta discussão acaba perdendo força e cedendo para maioria 

decisiva. No entanto, não há como negar que os espaços nos quais surgem os 

enquadramentos são um importante suporte para o reconhecimento. Não é qualquer 

local que conferirá àquele enquadramento específico um reconhecimento, visto que não 
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são todos os locais que possuem as características conjuntas de suporte ao aparecimento 

que garantirão o reconhecimento que foi intencionado. Este local pode ser tanto suporte 

quanto sinal de resistência daquele enquadramento, pois sua escolha pode aparecer 

propositalmente como uma forma de desafiar o não reconhecimento destes corpos. 

Uma constatação delicada é a de que as esferas de aparecimento são altamente 

reguladas. O direito de aparecer pode ser extremamente comprometido se estiver diante 

de normas ou leis que estabelecem modos de como deve ser esse aparecimento. Uma 

vez regido por essas leis, o termo “direito” se torna controverso, pois acaba sendo 

regulado e usado para impedir que os corpos se apresentem baseados naquilo que 

julgam ser sua liberdade. Conforme Butler (2018b, p. 33) diz:  

 

[...] Quando corpos se unem como o fazem para expressar sua indignação e 

para representar sua existência plural no espaço público, eles também estão 

fazendo exigências mais abrangentes: estão reivindicando reconhecimento e 

valorização, estão exercitando o direito de aparecer, de exercitar a liberdade 

[...]. 

 

É muito importante para a performance, ter um espaço para aparecer e também é 

de extrema importância que haja a divulgação dessa corporeidade. A mídia é parte 

fundamental desse processo e não apenas reporta a cena mas também faz parte desta 

cena. Através da transposição daquela ação é que outros corpos serão atingidos e 

poderão despertar o sentimento de pertencimento e reconhecimento daqueles sujeitos. 

As pessoas que, por algum motivo não puderam estar naquele ato, através das imagens 

poderão se sentir de alguma forma presentes.  

Embora já tenhamos discutido anteriormente que o enquadramento pode levar 

uma interpretação induzida ao receptor, a transmissão dessa imagem  é um fator 

relevante para a ação. Muitas coisas acontecem fora do enquadramento que está sendo 

mostrado, mas quando a cena consegue ser levada para diversos locais além daquele em 

que está acontecendo, seu poder é ampliado. Não há como negar que aqueles corpos 

expostos na cena original correm mais riscos e tornam-se mais representativos do que 

aqueles que recebem a imagem enquadrada, porém, o ato de compartilhar através da 

tecnologia essas imagens, é um ato de resistência e um exercício de liberdade dos 

sujeitos. É por isso que recorrentemente observamos as censuras sendo implantadas, 

devido ao temor de que as reivindicações desses corpos sejam transmitidas a um 

número ainda maior de pessoas.  
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Para ter o direito de aparecer, o sujeito precisa ser percebido e esta condição de 

ser percebido ou sentido não contempla todo mundo. Quando falamos em direito de 

aparecer, não podemos deixar de frisar que ele não é extensivo a todos os sujeitos e por 

isso, é importante a questão da representatividade. A normatividade e os jogos de poder, 

também definem os sujeitos que podem e os que não podem aparecer. Embora possa 

parecer que todo corpo tem o direito de aparecer, na prática, isto não acontece, pois, 

muitos são privados desta ação, seja por medo, ameaça ou até mesmo por falta de 

alianças que subsidiem este aparecimento. Nem todo mundo pode andar livremente sem 

colocar sua vida em risco, ou seja, submetido a situações de descaso, o que retira deles 

esse direito de aparecer. E quando esse sujeito que tem seu direito renegado em 

determinado espaço enfrenta a sociedade individualmente, acaba carregando 

intrinsecamente consigo todos os outros que foram privados do mesmo modo. Esse ato 

individual performa no espaço com a finalidade de resistência não só para ele mesmo 

como também para um conjunto de sujeitos que possuem o reconhecimento entre si, 

mas que, ao mesmo tempo, estão na luta pela ampliação deste reconhecimento. 

Consequentemente, esse aparecimento de enfrentamento gera vulnerabilidade e quando 

um corpo decide passar por esta situação, ele está arriscando a sofrer por si e para 

engajar outros corpos a participarem da mesma luta. 

Ao exercitar o direito de aparecer e o direito à liberdade, esses corpos buscam a 

valorização do enquadramento que reconhecem como ideal. Não basta ser reconhecido, 

estão também em busca da valorização do enquadramento que reconhecem como ideal e 

uma vez valorizado, este enquadramento pode abarcar um número ainda maior de 

corpos. Butler (2018b, p. 35) considera o direito de aparecer como um enquadramento 

de coligação, que liga as minorias às populações de modo mais geral. A 

performatividade coletiva acaba acionando um conjunto de efeitos que encadeiam um 

acesso a um número maior de pessoas. “A reivindicação da igualdade não é apenas 

falada ou escrita, mas é feita precisamente quando os corpos aparecem juntos, ou 

melhor, quando por meio da sua ação eles fazem o espaço de aparecimento surgir” 

(BUTLER, 2018b, p. 98). 

Quando os corpos estão reunidos, pode acontecer uma rejeição dos 

enquadramentos impostos e uma tentativa de resistência, que também pode ser 

demonstrada com o silêncio desses corpos, mesmo quando reunidos. Por isso, num ato 

como este, o local escolhido e o posicionamento desses corpos revelam uma 

performatividade plural que visa muito além do simples direito de aparecer. Por mais 
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importantes que sejam as palavras, o corpo diz muito por si só. A representatividade 

agregada aos corpos nunca deixa de existir e as suas reivindicações também passam 

pelo simples direito de aparecer e serem vistos da forma como suas ações são propostas.  

A reunião de corpos, sejam representados pela fala ou pelo silêncio, pela 

imagem ou por uma interpretação, se afirma como uma representação coletiva da 

vontade desses sujeitos. Isso não significa que todos estejam falando as mesmas 

palavras ou buscando os mesmos objetivos exatamente iguais. Nem sempre esses 

corpos estão reduzidos a um único tipo de afirmação ou que concordem com tudo que 

está sendo dito coletivamente, mas juntos buscam o reconhecimento de diversos 

propósitos. Como já dito anteriormente, esses objetivos podem ser alcançados com 

maior facilidade se estiverem pleiteados de forma coletiva do que individualmente, 

embora nunca seja possível englobar a todos. 

Tanto a performatividade individual quanto a coletiva são ações importantes 

para o reconhecimento dos sujeitos e assim, os espaços aparecem como suporte para 

esse aparecimento. A performatividade coletiva abre o leque de enquadramentos que 

são reconhecidos mais facilmente e os espaços onde atuam estes corpos, sobrepondo 

suas ações, emerge como um ponto importante nesta relação entre corpo e 

reconhecimento. Independentemente do que estes corpos reivindicam ao se reunirem, 

somente o poder de estarem reunidos, sem medo da censura, já diz muita coisa sobre 

esses corpos. Essas representações plurais demonstram os enquadramentos 

compartilhados e evidencia o quanto algumas ações atingem diversos corpos 

simultaneamente. 

Quando um grupo age em concordância, a tarefa de reconhecimento desses 

corpos aparenta ser mais fácil se comparada às performances individuais. Em outras 

palavras e pensando diretamente neste estudo, podemos entender que, quando um 

padrão de beleza é comumente divulgado e reconhecido por um número maior de 

pessoas, ele acaba englobando um número maior de sujeitos adeptos ao seu 

enquadramento normativo. Assim, muitas das performatividades individuais não são 

reconhecidas simplesmente pelo seu caráter solitário ou pelo seu local de aparecimento 

não ser o considerado o ideal para aquele enquadramento. Em alguns casos, aquele 

aparecimento individual busca remeter a tantas outras histórias, que é como se colocasse 

a cena no coletivo. O sujeito pode não estar se remetendo aos outros, nem buscando 

identificação com eles para subsidiar sua ação e mesmo assim, pela força da sua 
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performance, consegue colocar diversas lutas na cena como se fosse um modelo ou 

exemplo para os outros que não puderam estar ali. 

Toda vez que um grupo se reúne, seu significado já é presente mesmo antes de 

qualquer ação. O corpo fala mesmo sem emitir sons e tanto a ação quanto os gestos já 

carregam sentido por si só. Embora seja possível dizimar a capacidade de resposta de 

um corpo, ele ainda reage às exposições que lhe são impostas. As reuniões, sejam elas 

silenciosas ou performáticas, já dizem muita coisa sobre esses corpos. Muitas pessoas 

não têm condições de aparecer por diversos motivos e esses corpos passam a representá-

los. Portanto, essa performance de reunião corporificada já diz muita coisa sobre elas e 

sobre quem representam. A própria capacidade e poder de se reunir já é um importante 

dado sobre esses sujeitos. 

Os enquadramentos são regidos por uma complexa rede de interação e cada um 

desses atores dependem um do outro para tornar essa moldura reconhecível. Não 

aparecemos somente uns para os outros limitados pelo campo da visão. Ao sermos 

alguém diante do outro, já fornecemos interpretações das quais não temos nenhum tipo 

de controle, fornecendo perspectivas que não cabe a nós sua criação. Os espaços de 

aparecimento são um desses fatores e diante do exposto, percebemos o quanto são 

importantes para o reconhecimento. 

 

 

1.5 Identidade e poder 

 

Quem sou eu? 

É possível responder a esta pergunta? Estamos totalmente cientes dos 

enquadramentos aos quais nos submetemos e incorporamos em nosso “eu”? Somos 

historicamente construídos e reconstruídos diante das convergências e divergências de 

identidade e poder ao nosso redor. Resta-nos saber, ou possivelmente apenas acatar, até 

que ponto o nosso “eu” abrange as construções sociais de identidade e poder, em uma 

simples iterabilidade1 não questionada ao longo do tempo. 

 

 

                                                           
1O termo iterabilidade surge na fala de Judith Butler (2018a), derivada de Jacques Derrida, e 

compreendido como a repetição de atos ou falas, aplicados a contextos diferentes, o que levaria a 

resultados diferentes e portanto, essa repetição daria abertura para ressignificações, devido a inexistência 

da necessidade de apelo a um referente. 
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1.5.1 Eu sou... 

 

Nas seções anteriores, deixamos clara a interdependência dos sujeitos baseados 

em algumas variáveis, dentre elas a vulnerabilidade. Reflito agora até que ponto esta 

vulnerabilidade está diretamente ligada com a formação de identidade dos sujeitos. 

Formação esta que, ao sermos interpelados e questionados ao longo da vida, 

conseguiremos ou não, responder, cientes das incorporações sociais nas quais fomos 

submetidos, ou até mesmo, submetemos outros sujeitos. Digo isto, pois não é possível 

aceitar que somos apenas um produto das ações que nos são impostas, mas que também 

somos frutos do poder que emanamos uns sobre os outros. É necessário pensar na 

responsabilidade mútua dos sujeitos em diversos aspectos, ressaltando aqui no que 

tange à formação de identidade, buscando a isenção do vitimismo e a legitimidade das 

nossas responsabilidades. Diante destes corpos que sofrem e que lutam, investigamos a 

base inicial para esta contínua batalha. Para isto, analisei aqui as porções de identidade 

dos sujeitos influenciadas e que influenciam uns aos outros na constituição do eu.  

Para Butler (2017b), só começamos a contar uma história de nós mesmos 

quando somos interpelados por alguém, o que discordo para este contexto da atualidade. 

Acredito mais na interpelação da vida em si, da necessidade até inconsciente de nos 

apresentarmos, de sermos reconhecidos por uma identidade, mesmo que não tenha 

alguém especificamente que nos peça por isso. Em outras palavras, o que constato na 

sociedade hoje é uma interpelação social e não pessoal, onde os indivíduos sentem a 

necessidade de aparecimento relativa à sua identidade, como forma de enfrentamento às 

normas das quais não se sente pertencente ou como forma de apoio àquelas nas quais 

ele se identifica. Na tentativa de romper com o coletivo normativo, faz-se necessário a 

apresentação e/ou posicionamento individual que não decorre precisamente de uma 

invocação. Existe a possibilidade do silêncio, que por si só, já é digno de interpretação. 

Quando o sujeito se cala já está sendo dito muita coisa sobre ele. E porque nos calamos? 

Seria medo ou seria prudência? 

Os sujeitos estão em busca da liberdade de falarem por si mesmos, livres de 

rótulos e interpelações, o que nem sempre é possível. Nos comportamos de acordo com 

um conjunto de costumes e hábitos fundamentais que individualmente podem ser 

atualizados ou modificados, porém, esse mesmo conjunto, se pensado no coletivo, nem 

sempre consegue absorver as mudanças que ocorrem ao longo do tempo e, por isso, é 

tão difícil desconstruir conceitos e costumes de uma sociedade. Individualmente 
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podemos evoluir, mas a evolução coletiva é muito mais lenta e ainda pode estar envolta 

a ações repressoras e violentas. Embora o pensamento individual nunca esteja separado 

do coletivo, quando um indivíduo rompe com o coletivo, torna-se mais vulnerável e 

suscetível à violência física e psicológica. O que é preciso estar claro é que haverá 

sempre influências coletivas impressas na particularidade, pois não existe um eu que 

não esteja implicado na coletividade e seu conjunto de normas. Não existimos e não 

temos uma história própria sem a relação com o coletivo e sem passar pela construção 

dos valores em coletividade. O fato é que existem diversos fatores em torno dos nossos 

comportamentos e identidade que nos fazem ser o que somos e serão alguns desses 

fatores que discuti a seguir. 

Retornamos à questão das normas e o quanto a normatividade está presente na 

formação de identidade dos sujeitos. As normas precedem e excedem o sujeito e são 

elas que darão inteligibilidade ou não a ele. Conforme Butler (2017b, p. 31), “a norma 

não produz o sujeito como seu efeito necessário, tampouco o sujeito é totalmente livre 

para desprezar a norma que inaugura sua reflexividade; o sujeito luta invariavelmente 

com condições de vida que não poderia ter escolhido”. 

Os sujeitos estão presos às normas de forma que, para serem compreendidos 

e/ou reconhecidos, precisam passar por elas. Porém, existe a possibilidade do sujeito 

não se reconhecer na própria norma que lhe confere reconhecimento. Negociar estas 

normas se torna uma saída para o rompimento dos padrões, dado que não as escolhemos 

e, ao mesmo tempo somos obrigados a cumpri-las. Não se trata de uma tarefa fácil, 

visto que negociar não é uma tarefa livre e somos seres que lutam com condições que 

muitas vezes não escolhemos, derivadas de uma relação de dependência que nunca irá 

se findar. Sempre que falarmos de nós mesmos, acabamos usando o contexto social e as 

formas culturais aceitáveis para a descrição, imbuídas das normas nas quais estamos 

inseridos e nos farão ser reconhecidos. Sobre isso, Butler (2017b, p.167) diz: 

 

Quando agimos e falamos, não só nos revelamos, mas também agimos sobre 

os esquemas de inteligibilidade que determinam quem será o ser que fala, 

sujeitando-os à ruptura ou à revisão, consolidando suas normas ou 

contestando sua hegemonia. 

 

Embora possamos acreditar em nossa identidade como tal, ela sempre estará 

revestida e limitada pelas normas, independentemente de a reconhecermos ou não.  

Ainda de acordo com Butler (2017b, p. 39), “submeto-me a uma norma de 

reconhecimento quando te ofereço reconhecimento, ou seja, o ‘eu’ não oferece o 
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reconhecimento por conta própria”. Sendo assim, quando reconheço alguém, não é 

simplesmente pela minha individualidade. Reconheço segundo as normas às quais estou 

submetida e interferem diretamente no modo como reconheço o outro. Além disto, esta 

ação não é unilateral, pois, ao mesmo tempo em que reconheço também sou 

reconhecida para legitimar minha ação de reconhecimento. Um conjunto de normas 

dispostas acima de nossas individualidades e verdades pessoais, ordena e confere nossa 

capacidade de reconhecimento. E ainda, nem todo reconhecimento tem a mesma valia, 

visto que a reciprocidade do reconhecimento é necessária. O reconhecimento seria a 

consequência de um julgamento? Para Butler (2017b, p. 65) não. Segundo ela, “o juízo, 

por mais importante que seja, não pode ser considerado uma teoria do reconhecimento; 

com efeito, podemos muito bem julgar o outro sem reconhecê-lo em absoluto”. O 

julgamento pode evidenciar o quanto somos limitados e, portanto, seria inadequado 

utilizá-lo como um suporte para o reconhecimento, uma vez que ele pode estar revestido 

de pré-conceitos e outras influências.  

Percebemos o quanto somos revestidos de incoerência. Incoerência esta, que é 

preciso considerar em nossa identidade, pois “[...] nossa incoerência define o modo 

como constituídos na relacionalidade: implicados, obrigados, derivados, sustentados por 

um mundo social além de nós e anterior a nós” (BUTLER, 2017b, p. 87). Por isso é 

preciso falar sobre responsabilidade. Para isso, é preciso (re)conhecer que essa 

responsabilidade também é precedida pela formação do eu que acontece fora do ser, 

perpassada pelas relações à nossa volta que nem sempre escolhemos e, principalmente, 

nem sempre estamos conscientes.  

Essa opacidade2 em que estamos marcados estende a responsabilidade a um 

momento pré-ontológico do qual nunca teremos pleno conhecimento, mas que 

precisamos considerar suas impressões em nossas vidas. Sendo assim, é “com base 

nessa susceptibilidade em relação à qual não temos escolha que nos tornamos 

responsáveis pelos outros” (BUTLER, 2017b, p. 117). Responsabilidade não só pelos 

meus atos como também pelas interferências que causamos no outro, imprimindo 

marcas e significados em sua identidade, consciente ou inconscientemente. O 

individualismo existe. É um fato. É preciso assumir nossas ações no entrelaçamento do 

mundo social onde as consequências importam também coletivamente. É preciso saber 

                                                           
2Termo utilizado por Judith Butler em sua obra Relatar a Si Mesmo: Crítica da violência ética (2017b), 

que aqui compreendemos e consideramos, como a parte de nós que não é possível relatar, pois antecede a 

formação do eu.  Algo impossível de ser compreendido nitidamente. 



43 
 

como nossas ações repercutem na sociedade e as consequências de agirmos de 

determinada maneira, pois há influências histórico-culturais que levarão ou não, à 

compreensão dos nossos atos e modos padronizados de ser e/ou agir.  

Clareza para compreender, conforme Butler (2017b, p. 141), que “nossa 

responsabilidade não é apenas pela pureza de nossas almas, mas pela forma do mundo 

habitado coletivamente”. Por mais difícil que seja considerarmos ser responsáveis por 

aquilo que nos foi impresso, é preciso compreender que isto faz parte de nossa 

constituição e “isso significa que a ação tem de ser compreendida como consequencial”. 

Não de forma que nos isente da responsabilidade pelos nossos atos, mas sim para 

podermos compreender que somos a consequência de uma variedade de fatores e que, 

dentre eles, existem momentos que nos foram impostos e nem ao menos tivemos a 

oportunidade de reagir-lhes. Trata-se de uma missão abrangente, conforme Butler 

(2017b, p. 129), pois “a luta e a tarefa dessa pessoa em formação passa a ser dar um 

sentido para essas mensagens, encontrar para elas um lugar e, na idade adulta, lidar com 

o fato de que foram registradas em níveis que a consciência não consegue recuperar 

totalmente”. 

Esta luta onde o sujeito pode estar envolto, sem ao menos saber onde procurar as 

respostas na sociedade e, ao mesmo tempo, ela exige uma coerência completa, 

desconsiderando essa opacidade. E se somos opacos para nós mesmos, é possível usar o 

imaginável para mensurar o quanto há de opacidade no coletivo. Reconhecer os limites 

do reconhecimento é um primeiro passo e, ainda, não esperar ou exigir do outro essa 

coerência completa impossível de ser alcançada. Para Butler (2017b, p. 60), “quando 

dizemos que nos conhecemos e nos apresentamos, fracassamos em alguns aspectos que, 

não obstante, são essenciais para nossa identidade”. Estes fracassos fazem parte de 

nossa identidade e estão presentes em nossa trajetória de reconhecimento de si e do 

outro. Perceber que o outro também é envolvido pela opacidade e, nesse ponto, aceitar o 

fato de ele não poder oferecer uma identidade completa de si mesmo. Nesta perspectiva, 

o fracasso do qual falamos não é um erro que cometemos e não pode ser considerado 

como tal. Como afirma Butler (2017b, p. 143):  

 

Para agirmos eticamente, tanto para um como para outro, devemos admitir o 

erro com constitutivo de quem somos. Isso não significa que somos apenas o 

erro, ou que tudo que dizemos é um equívoco ou está incorreto. Mas significa 

que nosso fazer é condicionado por um limite constitutivo do qual não 

podemos dar um relato completo, e essa condição é, paradoxalmente, a base 

de nossa responsabilização. 
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Este limite do relato que faço de mim mesma, de acordo com Butler (2017b, p. 

61):  

 

[...] pode constituir uma disposição tanto da humildade quanto da 

generosidade: terei de ser perdoado por aquilo que não posso conhecer 

totalmente e terei obrigação semelhante de perdoar os outros, que também 

são constituídos com uma opacidade parcial em relação a si mesmos. 

 

Assim, contar ao outro sobre si mesmo pode representar uma nova forma de se 

re(constituir), de iluminar sua própria opacidade, mesmo que seja minimamente. Esta 

fala ao outro transmite o que se considera como verdadeiro baseada na construção 

histórico-cultural à qual se está inserido, e evidencia o poder que emitimos e também o 

poder em que somos produzidos. Não seria possível desconsiderar estas variáveis ao 

analisar quem sou, além do fato de que somos sujeitos de identidades transitórias que 

não nos obrigam a seguir um caminho linear. É neste sentido que, para Louro (2018, p. 

13), “reconhecer-se numa identidade supõe, pois, responder afirmativamente a uma 

interpelação e estabelecer um sentido de pertencimento a um grupo social de 

referência”. Portanto, visto que os sentidos de pertencimento vão se modificando ao 

longo do tempo e das vivências em sociedade, essas identidades podem também se 

tornar transitórias ou até mesmo múltiplas. As identidades estão entrelaçadas pelas 

relações sociais e moldadas pelas relações de poder da sociedade. 

É preciso pensar nas novas identidades que surgem ou até mesmo nessa 

multiplicidade, em meio às trocas de identidade. Vivemos nossos corpos de modos 

diferentes e o reconhecimento desta diferença é uma das chaves para o respeito, pois 

não é possível encontrar uma identidade comum mesmo quando estamos diante de 

sujeitos pertencentes a uma mesma construção social. A solidariedade de identidade 

pode passar pela questão de uma característica biológica comum como no caso das 

mulheres sujeitos deste trabalho, porém isso não caracteriza sujeitos idênticos 

socialmente. Assim, questiona Butler (2019b, p. 43): “Em que medida é a ‘identidade’ 

um ideal normativo, ao invés de uma característica descritiva da experiência?”. Até que 

ponto as identidades são torcidas para se encaixarem em um ideal normativo 

desconsiderando suas vivências e mascarando as histórias que inscritas no sujeito ao 

longo da vida? 

1.5.1.1 O corpo como identidade 
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Refletindo sobre a dificuldade de falar sobre nós mesmos e nos identificarmos 

completamente, encontramos um ponto que muito interessou a este estudo: o corpo 

considerado como identidade. Quando conferimos reconhecimento a alguém, é preciso 

pensar em quais capacidades e aspectos esta questão está envolvida. Nossa identidade 

acaba sendo ancorada no corpo constituído como referência, de forma que este corpo 

acaba performando uma identidade que nem sempre é representativa do eu que o 

pertence. Para Butler (2017b, p. 41), 

 

[...] se seguirmos a Fenomenologia do Espírito, sou invariavelmente 

transformada pelos encontros que vivencio; o reconhecimento se torna o 

processo pelo qual eu me torno outro diferente do que fui e assim deixo de 

ser capaz de retornar ao que eu era. Desse modo, há uma perda constitutiva 

no processo de reconhecimento, uma vez que o “eu” é transformado pelo ato 

de reconhecimento. Nem todo passado é apreendido e conhecido no ato de 

reconhecimento; o ato altera a organização do passado e seu significado ao 

mesmo tempo que transforma o presente de quem é reconhecido. 

 

Portanto, ao reconhecer alguém acabamos transformando-o de alguma forma e 

esta transformação pode ser desencadeada no próprio corpo como local de aparição. As 

perdas constitutivas do processo de reconhecimento podem estar ligadas às 

transformações corporais às quais os sujeitos se submetem, consciente ou 

inconscientemente, motivados pelo turbilhão de exigências da sociedade. Desta forma, 

só seria possível o aparecimento à custa de um corpo, dado que ele condiciona a 

visibilidade do sujeito.  

Pensando desta forma, segundo Butler (2019a, p. 99): 

O corpo não é um lugar onde acontece uma construção; é uma destruição em 

cuja ocasião o sujeito é formado. A formação desse sujeito é, ao mesmo 

tempo, o enquadramento, a subordinação e a regulação do corpo, e o modo 

como essa destruição é preservada (no sentido de sustentada e embalsamada) 

na normalização. 

  

Assim, o corpo poderia ser considerado como o local de desconstrução das 

amarras impregnadas ao longo do tempo e pertencem à nossa opacidade muitas vezes 

desconhecida? Reflito no sentido de que o corpo não seria o local onde acontece uma 

construção, pois acredito no corpo ambíguo que se constrói e reconstrói na medida em 

que as relações sociais e, principalmente, as relações do sujeito consigo mesmo, vão 

evoluindo. A ideia de que estamos em constante destruição e preservação da mesma, me 

soa como se fôssemos seres eternamente enquadrados, incapazes de romper com as 

normas e construir novos aspectos corporais. Entendo a ligação da destruição com o 
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rompimento, mas acredito ainda na capacidade evolutiva de construção do eu, que inicia 

um novo ciclo impulsionado por novos começos. 

Pode ocorrer que os desejos e as necessidades que alguém experimenta estejam 

em discordância com a aparência do seu corpo, porém, independente das relações que se 

estabeleçam ao longo dos tempos sobre o corpo, ele nunca deixa de ser um espaço de 

aparecimento imprescindível para o sujeito. Assim como as relações dos sujeitos com 

seus corpos vão se modificando, a sociedade e suas ditas normas, também se 

modificam, acrescentam, retiram e inserem novas questões sobre o corpo ao longo dos 

tempos, que acabam refletindo na identificação deste sujeito. É desta forma que 

percebemos a importância do corpo de forma tão significativa para a sociedade, pois é a 

nossa apresentação para o mundo, é o modo com o qual nos fazemos presentes e que 

nos permite ser visto.  

O rosto como representativo de um corpo pode ser enquadrado para facilitar seu 

reconhecimento, e vemos isto acontecer em relação à maquiagem para as adolescentes. 

Conforme Butler (2017b, p. 43), “se meu rosto é de fato legível, só chega a sê-lo porque 

entra em um quadro visual que condiciona sua legibilidade”. Ou seja, se pensarmos na 

forma como as adolescentes se maquiam e enquadram as fotografias de seus rostos, 

podemos pensar também na forma como elas estão buscando reconhecimento. Porém, 

nossa capacidade de leitura desses rostos já está condicionada a um quadro de 

referências3 que transita entre diversas questões, bem como é trespassada pelas questões 

do poder que analisamos a seguir. Assim, efetuamos a leitura através de 

enquadramentos normativos prévios nos quais nos identificamos ou com os quais somos 

obrigados a nos relacionar. 

Por isto, esta relação das mulheres adolescentes com o corpo e a beleza é algo 

tão delicado. Dado que elas podem ser interpeladas e categorizadas pela aparência de 

seus corpos, esta relação se torna conflitante e a redução totalizadora da identidade do 

sujeito a esta aparição torna-se um temor. Surge a negação, o problema, a necessidade 

de se enquadrar ou romper definitivamente com os padrões. Renegar o próprio corpo, 

torná-lo outro e depois usar esse outro como uma forma de dizer ser livre é uma das 

coisas que mais acontece entre essas adolescentes, até mesmo inconscientemente. 

Modificam seu modo de aparição baseadas no discurso da liberdade de serem o que 

                                                           
3 Judith Butler (2017b, p. 43) cita o termo quadro de referências para indicar que condicionamos nosso 

reconhecimento à diversos aspectos previamente normativos, “uma vez que somente em virtude de certos 

tipos de disposições antropológicas e quadros culturais determinado rosto parecerá um rosto humano para 

qualquer um de nós”. 
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quiserem, porém, estão revestidas de medo: medo de não estar enquadrada, medo de ser 

excluída, medo de ter medo. A própria dificuldade de alcançar este corpo dito perfeito 

leva a essa obstinação, pois o regime regulador acaba produzindo o desejo do proibido e 

às vezes inalcançável. Ser e estar se confundem nessa aparição e, por diversos 

momentos, o sujeito pode ser julgado e condenado por “estar” de tal forma, embora 

aquilo não seja o seu “ser”. Eis um grande problema. 

 

 

1.5.2 A questão do poder 

  

Para mim, pensar em poder é imediatamente me conectar a uma imensidão de 

interrogações. O poder transcende às expectativas de cumprimento de regras e também 

aparece nas relações sociais como imposições, sujeições e subordinações que podem ser 

implícitas e nem sequer legisladas. Assim, questiono diversos pontos relacionados à 

forma como as adolescentes lidam com o poder. 

O que faz com que essas mulheres se sujeitem a determinados enquadramentos? 

Qual o poder que alguns corpos e mentes exercem sobre outros? Como esse poder e 

sujeição agem sobre as adolescentes justamente no período escolar em que estão prestes 

a serem inseridas como adultas na sociedade? É preciso repensar o poder e até que 

ponto ele é necessário. Seria o poder uma forma de nos formar como sujeito? O ser 

humano teria a necessidade instintiva de se submeter a algo ou alguém para se entender 

como sujeito? 

Dependemos sempre uns dos outros e mesmo que não concordemos com 

algumas atitudes, elas ainda assim acabam nos influenciando e refletindo em nossas 

ações, uma vez que somos sujeitos interligados. Essa dependência nunca deixa de 

existir e por mais que seja evitada, é nítida a sua influência nas relações humanas, 

desencadeando também relações de poder. Para Butler (2019a, p. 10), “sujeição 

significa tanto o processo de se tornar subordinado pelo poder quanto o processo de se 

tornar um sujeito”. Refletindo sobre esta afirmação, poderíamos pensar que quando me 

sujeito a algo, estaria em busca da permissibilidade de me tornar um sujeito 

reconhecível? Estaríamos domesticados previamente para sempre responder aos 

estímulos de poder em algum nível de nossas vidas? O poder agiria não só como forma 

de dominação mas também como ponto fundamental da formação do sujeito. Processo 

este, explicitado por Butler (2019a, p. 29): 
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Fadado a buscar o reconhecimento de sua própria existência em categorias, 

termos e nomes que não criou, o sujeito busca o sinal de sua própria 

existência fora de si, num discurso que é ao mesmo tempo dominante e 

indiferente. As categorias sociais significam, ao mesmo tempo, subordinação 

e existência. Em outras palavras, o preço de existir dentro da sujeição é a 

subordinação. Precisamente no momento em que a escolha é impossível, o 

sujeito busca a subordinação como a promessa da existência. Essa busca não 

é escolha, mas tampouco é necessidade. A sujeição explora o desejo de 

existência, sendo a existência sempre outorgada de outro lugar; para existir, 

ela assinala uma vulnerabilidade primária para com o Outro. 

 

Mais uma vez retornamos à questão do reconhecimento e a vulnerabilidade que 

ele traz ao sujeito diante de sua busca. A categorização social implica na submissão, nas 

relações de poder atravessando a existência e a aceitação, bem como nas construções de 

identidade. Ela ainda confere durabilidade ao reconhecimento e mesmo com as 

controvérsias da sujeição, ela pode ser aceita pelo simples fato de ser melhor que não 

possuir uma existência reconhecida? Existiria esse poder se não houvessem 

subordinados? Visto que ele existe, é porque proporcionalmente existe algum sujeito 

que se sente à vontade, ou passível, diante desta situação? Seríamos vulneráveis a certos 

tipos de poder mesmo que sejamos contrários aos abusos decorrentes deles? 

Poderíamos pensar neste poder como algo que exerce sua força na medida em 

que faz com que as adolescentes acreditem que é melhor ser submetida aos 

enquadramentos do que não ser reconhecida de alguma forma? Assim, Butler (2019a, p. 

15) destaca um importante ponto em que é preciso refletir nas ações de sujeição que as 

adolescentes se submetem constantemente. Ponto este chamado “apegos apaixonados”, 

nos leva a reflexão sobre o modo como os sujeitos se tornam responsáveis por sua 

própria subordinação. O efeito psíquico do poder pode ser tão grande que leva o sujeito 

a acreditar na necessidade da sua sujeição e até mesmo a enxergá-la como seu único 

caminho. Pensando nas adolescentes deste estudo, o enquadramento pode ser visto 

como a única solução para o seu pertencimento a um grupo ou até mesmo à sociedade 

na totalidade? O poder que está presente na sujeição é algo que transcende o sujeito, age 

em um contexto fora dele, antes mesmo que ele o perceba e, por fim, ainda se torna um 

desejo desse mesmo sujeito. Percebe-se que há muito mais além da exigência de um 

poder regulador externo e uma cessão interna do sujeito no momento da sujeição.  

Dialogando com a psicanálise, Butler (2019a, p. 34) toca em um ponto 

pertinente para este estudo: a culpa. Citando a obra de Melanie Klein, ela diz que “a 

culpa parece surgir não como uma consequência de internalizarmos uma proibição 
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externa, mas como modo de preservar o objeto de amor da nossa própria violência 

potencialmente obliterante”. O não cumprimento do ideal pregado pela sociedade gera 

culpa, gera medo da perda do amor de seus semelhantes e é este medo que também 

motiva a sujeição. “A culpa cumpre a função de preservar o objeto do amor e, portanto, 

de preservar o próprio amor”. Uma vez que a exclusão dos enquadramentos normativos 

gera culpa nos sujeitos, a apropriação desse sentimento de culpa como algo ruim, 

perverso e significativo, leva o sujeito a repensar a necessidade de passar por aquela 

resistência ou ceder à sujeição. Essa culpa pode induzir o sujeito a pensar que se ele se 

comportar ou socializar de tal maneira não será digno de amor e, portanto, o 

enquadramento pode ser a solução para ser amado. É como se o sujeito que rompe com 

as normas já se sentisse amado, porém, existe uma culpa por não estar inserido nos 

enquadramentos e, assim, ele acaba se rendendo à sujeição de outro poder do qual nem 

ao menos se identifica. Para Butler (2019a, p. 34),  

 

para preservar o objeto contra a agressão, uma agressão que sempre 

acompanha o amor (como conflito), a culpa entra na cena psíquica como uma 

necessidade. Se o objeto desaparece, também desaparece uma fonte de amor. 

Em certo sentido, a culpa funciona para tolher a expressão agressiva do amor 

que poderia destruir o objeto amado, um objeto entendido como fonte de 

amor; em sentido contrário, no entanto, a culpa funciona para preservar o 

objeto como objeto de amor (sua idealização) e, por conseguinte, para 

preservar (via idealização) a possibilidade de amar e ser amado. 

 

Seria assim: eu me sinto bem da forma como estou, porém, a culpa por não estar 

enquadrada como a maioria ou como um certo grupo, me faz desistir do meu bem-estar 

já conquistado e me sujeitar àquilo que a sociedade à minha volta deseja e acredita ser 

melhor para mim. Seria possível não ceder a esta pressão? Eis a questão. Mais uma vez 

penso no medo e na forma brutal como ele pode arrebatar as decisões dessas 

adolescentes. Para Butler (2019a, p. 37), 

 

o sujeito está obrigado a repetir normas que o produzem, mas essa repetição 

estabelece um campo de risco, pois se fracassamos ao restabelecer a norma 

“do jeito certo”, sujeitamo-nos a uma sanção posterior, sentimos ameaçadas 

as condições prevalecentes da existência. 

 

Até que ponto as adolescentes se sentem pressionadas a ceder por muito além da 

culpa e sim, pelo medo das sanções posteriores que poderão sofrer ao romper com a 

iterabilidade? Essa liberdade que fica reprimida muitas vezes pela culpa pode nem 

sempre encontrar uma solução na dissolução do poder externo. As prisões e sujeições 
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internas também podem ser avassaladoras. Uma vez que somos seres incompletos e 

sempre incorrendo na iterabilidade, acabamos mais expostos à sujeição na busca de uma 

completude que não existe. Torna-se um ciclo difícil de ser rompido, pois “o poder 

imposto ao sujeito é o poder que incita o surgimento do sujeito, e parece que não há 

como fugir dessa ambivalência” (BUTLER, 2019a, p. 206). Diante de todos esses 

pontos acima, fez-se necessário delimitar e aprofundar sobre estes corpos dos quais 

falamos. 
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2 HISTÓRIA DAS MULHERES, BELEZA, ADOLESCÊNCIA E ENSINO 

MÉDIO 

 

Para entender esses corpos, primeiramente apresentei um breve recorte histórico 

de como as mulheres viveram ao longo dos tempos, segundo Beauvoir (2019). Em 

seguida, com o apoio de Wolf (2019) e Duarte Jr. (2009), analisei dois sentidos da 

beleza diferentes: um vinculado às questões físicas e outro às questões do sensível. 

Finalizei esta seção com a discussão sobre o que é a adolescência e alguns aspectos do 

ensino médio regular das escolas públicas. 

 

 

2.1 Breve história das mulheres segundo Simone de Beauvoir  

 

Compreender este tema de pesquisa é primeiramente constatar que existe uma 

história das mulheres que evoluiu ao longo dos tempos, mas deixou marcas importantes 

e ainda é um processo em andamento. O sentido da beleza feminina se modificou ao 

longo dos tempos concomitantemente com as mudanças que ocorreram no papel da 

mulher na sociedade. Para analisar este sentido, contextualizamos como as mulheres 

chegaram até o momento atual. 

Para Beauvoir (2019a, p. 95), “o mundo sempre pertenceu aos machos e 

nenhuma das razões que nos propuseram para explicá-lo nos pareceu suficiente”. A 

história da mulher nos mostrou o quão árduo e tortuoso sempre foi esse caminho 

independente da época vivida e ainda agravada pelo fato de que a maioria da história foi 

escrita por homens e com a finalidade de retratar somente homens. Assim, 

desconhecemos grande parte da história feminina, já que na maioria das vezes não se 

registrava seus passos e quando isto ocorria, geralmente era em papéis que visavam a 

degradação da imagem da mulher. Pergunto-me como seria se as mulheres tivessem 

contado a sua própria história. Chegariam a este momento atual, diferentes de como 

estão? É difícil dizer, mas é nítido que pode haver um recomeço visando um futuro 

diferente do que vivemos hoje. A soberania masculina e patriarcal sempre foi percebida, 

embora as mulheres tivessem responsabilidade sobre duros trabalhos desde os tempos 

primórdios. Conforme Beauvoir (2019a, p. 96): 

 

Em todo caso, por robustas que fossem as mulheres, na luta contra o mundo 

hostil as servidões da reprodução representavam para elas um terrível 
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handicap: conta-se que as amazonas mutilavam os seios, o que significava 

que, pelo menos durante o período de sua vida guerreira, recusavam a 

maternidade.  

 

Assim, embora considerado uma dádiva, o fato da mulher poder gerar um novo 

ser foi considerado como um empecilho ao seu desenvolvimento na sociedade, visto que 

a maternidade absorvia uma grande parte de seus esforços, além das atividades 

domésticas. Considerando ainda a escassez de controle de natalidade na antiguidade, 

esta situação era agravada, distanciando as mulheres da participação representativa na 

sociedade e levando-as a aceitar sua função baseada apenas na questão biológica.  

No decorrer da história, esta capacidade feminina foi valorizada e, nas palavras 

de Beauvoir (2019a, p. 102), “a mãe é evidentemente necessária ao nascimento do filho. 

É ela que conserva e nutre o germe em seu seio e é, pois, através dela que no mundo 

visível a vida do clã se propaga; desempenha assim papel de primordial importância”. 

Assim, as comunidades agrícolas deram importância à fertilidade da mulher pelo fato da 

mesma assegurar a continuidade de sua dita hegemonia. Concomitantemente, destinou-

se a estas mesmas mulheres, o cuidado com suas hortas e a confecção de seus 

apetrechos domésticos. Percebeu-se aqui, uma evolução no espaço ocupado por elas, o 

que também despertou o olhar desconfiado dos homens. 

Embora tenham surgido indícios de que as mulheres já haviam sido valorizadas 

em determinados momentos, o patriarcado mantinha-se como soberano na sociedade. 

Para Beauvoir (2019a, p. 106), 

  

o semelhante, o outro, que é também o mesmo, com quem se estabelecem 

relações recíprocas, é sempre para o homem um indivíduo do sexo 

masculino. A dualidade que se descobre sob uma forma ou outra no seio das 

coletividades opõe um grupo de homens a um outro grupo de homens, e as 

mulheres fazem parte dos bens que estes possuem e constituem entre eles um 

instrumento de troca. 

 

Desconsiderava-se a mulher como um ser relacional, submetendo-a a meros 

papéis tutelados por homens, sobrando-lhe apenas o papel de servi-los. Ainda pior, elas 

eram recebidas por seus futuros maridos como fardos. Por isso, eles tinham direito até 

mesmo a recompensas da família de sua futura esposa, por aceitá-la em seu lar. “E é por 

isso que toda sociedade tende para uma forma patriarcal quando sua evolução conduz o 

homem a tomar consciência de si e a impor sua vontade” (BEAUVOIR, 2019a, p. 108). 

Essa construção social que emanava o poder do homem fazia com que ele se sentisse no 

direito e obrigação de ditar as regras e, portanto, ele é quem determinava a importância 
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da mulher na sociedade. Não eram elas mesmas que se julgavam essenciais e 

vangloriavam suas características e sim os homens, à sua forma, à sua maneira e, 

principalmente, subordinados aos seus próprios interesses. São eles quem controlavam 

os prestígios às mulheres e são deles que elas os recebiam. Segundo Beauvoir (2019a, p. 

113), “o lugar da mulher na sociedade sempre é estabelecido por eles. Em nenhuma 

época ela impôs a sua própria lei”. Seria possível modificar esta armadilha? Na 

atualidade, as mulheres conseguem evidenciar seus próprios méritos e prestígios através 

de suas próprias vozes? No futuro, teremos mulheres ditando seus próprios caminhos? 

Questões difíceis de serem respondidas.  

 

Assim, o triunfo do patriarcado não foi nem um acaso nem o resultado de 

uma revolução violenta. Desde a origem da humanidade, o privilégio 

biológico permitiu aos homens afirmarem-se sozinhos como sujeitos 

soberanos. Eles nunca abdicaram o privilégio; alienaram parcialmente sua 

existência na Natureza e na Mulher, mas reconquistaram-na a seguir. 

Condenada a desempenhar o papel do Outro, a mulher estava também 

condenada a possuir apenas uma força precária: escrava ou ídolo, nunca é ela 

que escolhe seu destino (BEAUVOIR, 2019a, p. 112). 

 

Diferiria se no passado as mulheres tivessem feito seu trabalho conforme as suas 

forças, com os homens, na medida em que suas capacidades permitissem? Por quê será 

que as mulheres acataram os destinos que os homens lhe impuseram ao invés de 

trabalhar suas especificidades para caminhar lado a lado? A questão é que nem sequer 

podemos ter certeza se, nestes tempos, elas de fato acataram essa situação. Com tão 

pouca história escrita pela e para as mulheres, torna-se difícil compreender o que 

realmente aconteceu durante esta construção social que nos precede. O fato é que este 

desequilíbrio de desenvolvimento entre homens e mulheres, acabou acarretando na 

criação da figura opressora e soberana do homem, menosprezando as capacidades 

femininas. Mulheres foram tratadas como servas, como meras matérias para criação de 

herdeiros e perpetuação da espécie. Porém, conforme Beauvoir (2019a, p. 117), a 

atitude dos homens “evoluirá através dos séculos, o que acarretará também uma 

evolução no destino feminino”. 

Com o tempo, iniciou-se era dos contratos, onde as mulheres puderam levemente 

vislumbrar um favorecimento em relação ao que tinham até o momento “mas, mesmo 

no tempo em que gozaram de um estatuto privilegiado, único no mundo antigo, não 

foram as mulheres socialmente iguais aos homens” (BEAUVOIR, 2019a, p. 123). A 

eles, era permitido a poligamia. As esposas, mesmo que em algum momento fossem 

reconhecidas como superiores às demais mulheres com as quais o marido se 
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relacionava, permaneciam subordinadas, seja pelo pai, pelo marido, pelo tutor, seja pelo 

Estado.  

Para Beauvoir (2019a, p. 125), “já que a opressão da mulher tem sua causa na 

vontade de perpetuar a família e manter intato o patrimônio, ela se liberta também dessa 

dependência absoluta na medida em que escapa da família” e, “pelo fato de escaparem 

da família, situam-se à margem da sociedade e escapam também do homem: podem 

então apresentar-se a ele como uma semelhante e quase uma igual” (BEAUVOIR, 

2019a, p. 127). Assim, abriu-se uma exceção para essas mulheres que, ao conseguirem 

se desvencilhar do seu destino como propriedade de um homem, tentaram equiparar 

seus direitos embora ainda não fosse totalmente possível. As cortesãs encontraram um 

meio de quebrar as regras e, às vezes, podiam dispor até mesmo das glórias de seus 

amantes. Porém, muitas delas tinham apenas uma existência miserável. Considerada 

como o mal na Terra, a mulher vivia sua eterna prisão, seja em sua família, em seu 

casamento ou na abdicação dele; esta condição parecia inerente ao simples aspecto de 

ser mulher. À medida que conquistavam alguns direitos, outros eram retirados. 

Conforme Beauvoir (2019a, p. 132) diz: 

 

É no momento em que a mulher se acha mais emancipada, praticamente, que 

se proclama a inferioridade de seu sexo, o que constitui um notável exemplo 

do processo de justificação masculina de que falei: como não limitam mais 

seus direitos como filha, esposa, irmã, é como sexo que lhe recusam a 

igualdade com o homem, pretextando, para dominá-la, a imbecilidade, a 

fragilidade do sexo. 

 

A liberdade dada foi difícil de ser vivida na realidade e assim permaneceu até os 

dias de hoje. “A evolução da condição feminina não prosseguiu de maneira contínua”, 

como percebido por Beauvoir (2019a, p. 133). Surgiu o cristianismo como uma 

esperança para as mulheres e seu lugar na sociedade. Porém, ela continuava sendo vista 

como o pecado, como algo nocivo e perigoso. A tradição continuou durante a Idade 

Média com a mulher dependente seja do pai ou do marido, “protegida pelas leis, mas na 

qualidade de propriedade do homem e mãe de seus filhos” (BEAUVOIR, 2019a, p. 

136). 

Gradualmente, essa dependência da mulher também passou a ser 

responsabilidade do Estado. Com o advento do feudalismo, elas também puderam 

herdar estes feudos, o que não significou uma melhora em sua condição; pois, ainda 

assim, “a mulher é o instrumento através do qual a propriedade se transmite, e não sua 
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possuidora; não se emancipa com isso, é, em suma, absorvida pelo feudo, faz parte dos 

bens imóveis” (BEAUVOIR, 2019a, p. 137). Ela continuou sendo tutorada, sempre 

submissa aos homens ao seu redor que maltratavam muitas vezes essas mulheres, que, 

por sua vez, nada podiam fazer para se desvencilhar desse destino.  

A religião impulsionou uma melhoria na condição da mulher como uma 

compensação a tantas outras mazelas. Porém, segundo Beauvoir (2019a, p. 140), “não 

são as ideologias, religião ou poesia, que conduzem a uma libertação da mulher; é em 

virtude de causas muito outras que no fim da era feudal ela ganha um pouco de terreno”. 

As mulheres tiveram poder monetário, porém o poder marital ainda perpetuava e 

impedia que as mesmas tivessem privilégios por si só. Enquanto estavam sozinhas essas 

mulheres possuíam direitos, porém ao casarem-se, automaticamente eram tutoradas. 

Para Beauvoir (2019a, p. 141): 

 

Desde o feudalismo até os nossos dias, a mulher casada é deliberadamente 

sacrificada à propriedade privada. É importante observar que essa servidão é 

tanto mais rigorosa quanto mais consideráveis são os bens detidos pelo 

marido. É nas classes dos possuidores da riqueza que a dependência da 

mulher é sempre mais concreta. [...] Ao contrário, uma miséria comum faz do 

laço conjugal um laço recíproco. 

 

Assim, percebeu-se que a mulher, ao encontrar-se em estado de pobreza, 

também se tornava companheira do homem em uma reciprocidade econômica e social e 

embora ainda sofresse abusos físicos, não era submetida à submissão como faziam as 

mulheres de posse. Às margens da escravidão em que a mulher era submetida, 

percebeu-se a prostituição como uma consequência. E, “a alta galanteria oferecia 

maiores possibilidades o individualismo feminino do que a vida da ‘mulher honesta’” 

(BEAUVOIR, 2019a, p. 146). Já as mulheres solteiras, sempre estavam em meio a 

direitos que não se faziam valer, onde “a negatividade continua sendo o destino das 

mulheres enquanto sua libertação permanece negativa” (p. 146).  

 

Em tais condições, vê-se como é raro que uma mulher tenha tido 

possibilidades de agir ou simplesmente de se manifestar: nas classes 

trabalhadoras, a opressão econômica anula a desigualdade dos sexos, mas 

aniquila todas as possibilidades do indivíduo. Entre os nobres e os burgueses 

a mulher é controlada como sexo, tem apenas uma existência parasitária; é 

pouco instruída; são necessárias circunstâncias excepcionais para que possa 

conceber e realizar algum projeto concreto (BEAUVOIR, 2019a, p. 146). 

 

A mulher apareceu na história sempre fadada ao insucesso, à subordinação e às 

mazelas decididamente definidas pelos homens e poucas vezes se destacavam de forma 
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autônoma. Para Beauvoir (2019a, p. 147), “no conjunto, a opinião dos homens da Idade 

Média é, com efeito, pouco favorável à mulher”. Embora as leis permanecessem 

idênticas, as condições de algumas mulheres foram se modificando ao longo dos 

séculos. Para muitas, como Beauvoir (2019a, p. 150) bem destaca, 

 

a liberdade só assume ainda a configuração de licença. [...] Essa licença é 

também a principal liberdade que se encontra nos séculos seguintes, entre as 

mulheres que, pelo seu lugar na sociedade ou sua fortuna, se libertam da 

moral comum; esta, em conjunto, permanece tão rigorosa como na Idade 

Média. Quanto às realizações positivas, elas ainda são somente possíveis a 

um pequeno número. 

 

Porém, essa liberdade continuou desigual. As mulheres que conseguiam 

destaque sempre estavam relacionadas com grandes posses ou mesmo como cortesãs, 

que assim garantiam maior liberdade dos costumes. É através da educação que começou 

a ocorrer uma distinção das mulheres no século XVII, onde se iniciou uma abertura de 

espaço na sociedade para suas ideias e convicções. Continuando essa dita ascensão, de 

acordo com Beauvoir (2019a, p. 152): 

 

No século XVIII, a liberdade e a independência da mulher aumentam ainda. 

Os costumes em princípio permanecem severos: a jovem recebe apenas uma 

educação sumária; é casada ou encerrada num convento sem que a 

consultem. A burguesia, classe em ascensão e cuja existência se consolida, 

impões à esposa uma moral rigorosa. Em compensação, a decomposição da 

nobreza outorga às mulheres as maiores licenças, e a alta burguesia, por sua 

vez, é contaminada por tais exemplos; nem os conventos nem o lar conjugal 

conseguem conter a mulher. Digamos mais uma vez eu para a maioria delas 

essa liberdade permanece negativa e abstrata: elas se restringem a procurar o 

prazer. Mas as que são ambiciosas e inteligentes criam possibilidades de ação 

para si mesmas. 

 

Assim, o campo cultural se tornou uma grande oportunidade para as mulheres se 

afirmarem e angariarem um lugar na sociedade, embora ainda restrito a algumas delas. 

Mesmo privilegiadas, essas mulheres não conseguiam atingir o pico de ascensão como 

era esperado para os homens do mesmo meio. O século XVIII se encontrou dividido 

entre as mazelas proclamadas pelos homens e as inúmeras tentativas das mulheres de 

mostrarem seu valor e que, embora houvessem diferenças biológicas, elas não 

significavam soberania de um dos sexos. Com a revolução burguesa, as mulheres das 

classes trabalhadoras conseguiram avanços no plano econômico, porém continuavam 

em sua batalha no trabalho acrescido pela maternidade. “São essas mulheres que, com 

sua vida difícil, teriam podido afirmar-se como pessoas e reclamar certos direitos; mas 

uma tradição de timidez e submissão pesava sobre elas” (BEAUVOIR, 2019a, p. 159). 
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Este fardo herdado culturalmente durante tantos séculos era algo difícil de ser desfeito 

ou, até mesmo, amenizado. Todas as tentativas femininas de impor seus direitos eram 

sempre abafadas ou absorvidas pelos direitos masculinos, e embora alcançassem 

pequenas conquistas, “as mulheres que, apesar do sexo, teriam podido participar dos 

acontecimentos, se viam impedidas de fazê-lo como classe, as da classe atuante eram 

condenadas a permanecer afastadas, como mulheres” (BEAUVOIR, 2019a, p. 160). 

Os homens do século XIX observaram na oferta de determinadas regalias às 

mulheres, uma oportunidade para mantê-las passivas diante de sua situação restrita ao 

lar e à maternidade. Para Beauvoir (2019a, p. 163), “espera-se que, assim ludibriadas, 

seduzidas pela facilidade de sua condição, aceitem o papel de mãe e de dona de casa em 

que as querem confinar. E o fato é que, em sua maioria, as mulheres da burguesia 

capitulam”. Acomodadas com essa situação, elas não enxergavam a necessidade de 

reivindicar direitos e as que assim o faziam, não encontravam respaldo nas demais para 

ecoar suas vozes. Por medo de que sua emancipação acarretasse diminuição dos seus 

benefícios oriundos dos homens, essas mulheres burguesas se calavam e não se 

juntavam às outras que não se encontravam nessa mesma situação de privilégio.  

“Entretanto, essas resistências obstinadas não podem impedir a marcha da 

história; o advento do maquinismo arruína a propriedade fundiária, provoca a 

emancipação da classe laboriosa e, correlativamente, a da mulher” (BEAUVOIR, 

2019a, p. 163). Muito ligada à questão patrimonial, a história da mulher também foi se 

modificando na medida em que a sociedade industrial foi surgindo e evoluindo, 

reconstruindo sua importância econômica. As máquinas, por sua composição, acabaram 

exigindo esforços iguais de ambos os sexos e a expansão de sua utilização contemplava 

a necessidade do uso tanto da mão de obra masculina quanto feminina. “Essa é a grande 

revolução que, no século XIX, transforma o destino da mulher e abre, para ela, uma 

nova era” (BEAUVOIR, 2019a, p. 165). Esta conquista foi árdua e lenta, uma vez que 

seu trabalho era menosprezado e desvalorizado em relação ao dos homens.  

As mulheres trabalhavam em condições desiguais, exploradas e sobrecarregadas 

com os trabalhos fabris, agrícolas, maternos e de casa; e essa tradição ainda enfatizava a 

falta de consciência coletiva entre elas para aproveitarem os novos caminhos que lhe 

abriam. Lentamente elas conquistavam novos direitos, mas alguns pontos não se 

modificavam, mesmo agora, como o baixo salário em relação aos recebidos pelos 

homens. Beauvoir (2019a, p. 171) frisa também que “a razão profunda que, na origem 

da história, vota a mulher ao trabalho doméstico e a impede de participar da construção 
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do mundo é sua escravização à função geradora”. Os métodos contraceptivos tardaram 

demais para começarem a ser usados pelas mulheres, o que levou a constantes gestações 

e, consequentemente, certa improdutividade econômica de algumas delas. Ao longo do 

tempo, novos métodos surgiram, discussões sobre o aborto se realizavam e diversas 

modificações no controle da função reprodutora ocorreram. “Por sua vez, a mulher 

durante o século XIX liberta-se da natureza: torna-se senhora de seu corpo. Livre em 

grande parte das servidões da reprodução, pode desempenhar o papel econômico que se 

lhe propõe e lhe assegurará a conquista total de sua pessoa” (BEAUVOIR, 2019a, p. 

175). 

Assim, libertada da condição tida como única, de reprodutora e participando 

economicamente da sociedade, é que a mulher melhorou sua posição na sociedade. As 

amarras do patrimônio foram se desfazendo e o capitalismo que começou a surgir 

transformou os casais até mesmo em parceiros de negócios, deixando lentamente para 

trás aquela velha submissão exclusivamente feminina. Todo o movimento feminista é 

lento e conflitante, pois “como já se disse, as mulheres não são solidárias enquanto 

sexo; acham-se primeiramente ligadas à sua classe; os interesses das burguesas e os das 

mulheres proletárias não coincidem” (BEAUVOIR, 2019a, p. 177). Esta divergência 

dificultou e atrasou cada evolução nas reivindicações femininas, mas não as encerrou. 

Com muita luta e diferentes planos de evolução em cada canto do mundo, as mulheres 

enfim, também conquistaram o direito de voto.  

Difícil de ser lida, mas necessária a este debate, Beauvoir (2019a, p. 186) nos 

esbofeteia com a constatação de que as mulheres “só conseguiram exercer uma pressão 

porque os homens estavam dispostos a aceitá-la”. Cada superação no objetivo feminista 

não foi possível se não houvessem brechas no poder masculino. “Eles é que sempre 

tiveram a sorte da mulher nas mãos; e não a decidiram em função do interesse feminino; 

para seus próprios projetos, seus temores, suas necessidades foi que atentaram”. Ainda 

para Beauvoir (2019a, p. 187): 

 

O próprio feminismo nunca foi um movimento autônomo; foi, em parte, um 

instrumento nas mãos dos políticos e, em parte, um epifenômeno refletindo 

um drama social mais profundo. Nunca as mulheres constituíram uma casta 

separada: em verdade nunca elas procuraram desempenhar um papel na 

história enquanto sexo. As doutrinas que reclamam o advento da mulher 

enquanto carne, vida, imanência, enquanto Outro, são ideologias masculinas 

que não exprimem de modo algum as reivindicações femininas. A maioria 

das mulheres aceita resignadamente a sorte sem tentar nenhuma 

singularidade, nem fazê-la triunfar, mas sim sobrepuja-la. Quando 
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intervieram no desenrolar dos acontecimentos, fizeram-no de acordo com os 

homens e dentro das perspectivas masculinas. 

 

Triste e dolorida constatação. É fato que as mulheres ganharam um grande 

campo no terreno cultural, muito devido à exaltação das feminilidades, mas os seus 

feitos ainda assim não tiveram grandes repercussões. Mas elas queriam mais, “elas 

querem que em si próprias, como no resto da humanidade, a transcendência supere a 

imanência; elas querem que lhes sejam concedidos, enfim, os direitos abstratos e as 

possibilidades concretas, sem a conjugação dos quais a liberdade não passa de 

mistificação” (BEAUVOIR, 2019a, p. 191). Era preciso mais do que os direitos já 

conquistados, era preciso que as mesmas liberdades intrínsecas dos homens fossem 

estendidas a cada uma das mulheres. É nítido que ainda era negado todos esses direitos 

abstratos mas também se tornou claro que estavam em um período de transição. Muitas 

mulheres ainda estavam confinadas às suas atividades exclusivamente domésticas e 

trancafiadas em casamentos como única forma de subsistência. Muita coisa já havia 

sido conquistada, mas ainda havia muito mais por detrás desses direitos a ser 

conquistado. Para Beauvoir (2019a, p. 196): 

 

O privilégio econômico detido pelos homens, seu valor social, o prestígio do 

casamento, a utilidade de um apoio masculino, tudo impele as mulheres a 

desejarem ardorosamente agradar aos homens. Em conjunto, elas ainda se 

encontram em situação de vassalas. Disso decorre que a mulher se conhece e 

se escolhe, não tal como existe para si, mas tal qual o homem define. 

Cumpre-nos, portanto, descrevê-la primeiramente como os homens a 

sonham, desde que seu ser-para-os-homens é um dos elementos essenciais de 

sua condição concreta. 

 

Penso quais reflexos dessas lutas se desenrolaram nos tempos de hoje, seja por 

compensação pela conquista de direitos, seja pela substituição das antigas limitações 

das mulheres por novas formas de impelirem seu crescimento pessoal e social. Neste 

contexto, iniciei a reflexão sobre o papel da beleza na vida das mulheres atualmente. 

Seria a beleza uma nova forma de mais uma vez conter a evolução feminina já que 

diversos outros direitos foram conquistados? 
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2.2 A beleza e suas questões  

 

Passemos então para a questão da beleza feminina e todos os seus 

desdobramentos na sociedade. Conforme percebido, a perspectiva feminista passou e 

continua a passar por intensas mudanças ao longo dos anos. Esta abordagem está cada 

vez mais abrangente e vemos que as preocupações das mulheres já não são mais em ser 

donas de casa perfeitas nem serem esposas excepcionais. Outras preocupações surgiram 

ou até mesmo ressurgiram, significativamente. Agora elas estão imbricadas em uma 

corrida incessante pela beleza. É inquestionável que certa liberdade foi conquistada ao 

longo do tempo, mas segundo Wolf (2019, p. 25), elas “não se sentem tão livres quanto 

querem ser. E já não podem restringir ao subconsciente sua sensação de que essa falta 

de liberdade tem algo a ver com questões aparentemente fúteis, que na realidade não 

deveriam fazer diferença”. 

A liberdade vem sendo conquistada gradualmente, mas não deixa de apresentar 

os resquícios de uma longa colonização da consciência feminina ocorrida ao longo dos 

séculos. Devido a esta carga que vem sendo carregada a tanto tempo, as mulheres 

acabaram assimilando as injustiças de gênero como se realmente fosse algo delas, 

originados por elas e, consequentemente, imutável. São essas injustiças que silenciam as 

mulheres. De acordo com Wolf (2019, p. 123), “são esses silêncios que herdamos, e eles 

inibem nossa liberdade de expressão”. Silêncios que levam as mulheres à submissão, já 

abordada nesta dissertação na seção anterior, e, consequentemente, à aceitação de novas 

imposições que surgem na mesma medida em que suas conquistas vão surgindo. Ainda 

para a autora (2019, p. 35), esse fogo cerrado “atende ao chamado do temor político por 

parte de instituições dominadas pelos homens, instituições ameaçadas pela liberdade das 

mulheres. Ele explora a culpa e a apreensão quanto a nossa própria liberação – medos 

latentes de que talvez estejamos nos excedendo”. Assim, a vulnerabilidade dos corpos 

femininos se manifesta de forma tão perceptível que se torna ainda mais suscetível ao 

atendimento dos propósitos de uma sociedade que privilegia os homens. 

Uma sociedade que enxerga nas mulheres com problemas, corpos fáceis de 

dominar e sucumbir ao poder. Assim, “a cada geração em que houvesse um forte avanço 

por parte das mulheres, algum ideal surgia para sugar as energias e assim garantir que 

elas não progredissem mais” (WOLF, 2019, p. 10). Com tantas conquistas ao longo dos 

anos, algo precisou surgir para intimidar as mulheres na sua luta pela liberdade e, 
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embora saibamos que a beleza sempre foi algo entrelaçado em nossas relações, ela 

surgiu neste momento de forma ainda mais importante e, até mesmo, segregadora. 

Afinal, o que é beleza? 

No campo filosófico, o termo beleza tem várias interpretações. Admitimos aqui 

o pensamento de Duarte Jr. (2009, p. 13), que entende a beleza como “uma maneira de 

nos relacionarmos com o mundo”. Escolhemos este autor devido à forma como ele 

enxerga a beleza, como algo relacional, presente em nosso cotidiano e também 

fundamental, o que trouxe clareza, e também leveza para este trabalho. Para Duarte Jr. 

(2009, p. 14), “beleza não diz respeito às qualidades dos objetos, mensuráveis, 

quantificáveis e normatizáveis. Diz respeito à forma como nos relacionamos com eles. 

Beleza é relação (entre sujeito e objeto)”. Sendo assim, não existiria nada detentor da 

beleza, o que vai de encontro com o que observamos na sociedade hoje. Para Duarte Jr. 

(2009, p. 44): 

 

A beleza não é uma qualidade objetiva que certos objetos possuem. Se assim 

fosse, qualquer pessoa contemplando tais objetos deveria considerá-los 

sempre belos, o que não ocorre. O que é belo para um não o é para outro. 

Decisivamente: a beleza não se encontra nas coisas, não é um certo atributo 

objetivo que determinados objetos detêm e outros não. 

 

Levando estas considerações para o lado humano, percebe-se o quão difícil é 

lidar com a questão da beleza. Culturalmente, sempre fomos ensinados a compreender a 

beleza como uma característica intrínseca de algo ou alguém e não pensá-la da forma 

como Duarte Jr. propõe. Em nosso cotidiano, vemos uma sociedade culturalmente 

desenhada para delimitar o que é belo e o que não é, independente das relações entre os 

sujeitos. Ainda mais grave, é possível perceber a marginalização dos corpos que não se 

encontram dentro dessa delimitação e, mesmo que haja mudança na sociedade ao longo 

dos tempos, os corpos importam de maneiras diferentes, conforme o momento da 

história.  

Para Duarte Jr. (2009, p. 45), “a beleza também não nasce e vive em nossa 

consciência por si própria. Ela não se encontra nem no objeto em si mesmo, nem 

isoladamente nos sujeitos humanos. A beleza habita a relação”. Esta passagem me leva 

a questionar: a nossa percepção de beleza poderia ser modificada se mudarmos o modo 

como nos relacionamos com o outro? Caberia a nós, enquanto sociedade, modificar ou 

extinguir padrões, ao incentivarmos o questionamento da existência da beleza inerente a 

alguns corpos? Nosso cotidiano, entrelaçado pela iterabilidade expressa por Butler 
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(2018a), pode nos demonstrar o quanto tendemos a sermos levados pela onda da 

conceituação cultural vigente e às vezes inquestionável, ao invés de nos atentarmos à 

relação que estabelecemos entre os corpos. Conforme Duarte Jr. (2009, p. 34), 

“tendemos a perceber as coisas mais através dos conceitos que a linguagem nos deu 

sobre ela do que da forma como realmente penetram pelos nossos órgãos dos sentidos”. 

Assim, a beleza atende a um aspecto da funcionalidade, e nem sequer percebemos que a 

cultura onde estamos inseridos, interfere diretamente em nosso sentido da beleza. “De 

certa maneira, a linguagem do povo a que pertencemos nos penetra e molda nossos 

processos perceptivos” (DUARTE JR, 2009, p. 33). O sentido da maioria ecoa diferente 

em cada pessoa, mas não deixa de levar a uma direção geral.  

Sendo assim, nada poderia ser dito como detentor da beleza, visto que ela se 

encontra habitada nas relações e nos aspectos culturais de uma sociedade, entrelaçada 

no momento histórico em que se situam. Este processo perceptivo humano vai se 

modificando e, portanto, dando importâncias diferentes ao longo do tempo. A feiura, 

então, poderia resultar de um processo de percepção de que algo estaria defasado ou de 

que o sujeito não se relaciona bem ou de forma precária? Para Duarte Jr. (2009, p. 38), 

“nossa civilização é cada vez mais funcionalista, ou seja, define a identidade das coisas 

e pessoas por meio da função que elas exercem” e, assim, poderíamos pensar na beleza 

como algo que teria a função de agir como detentora da identidade do sujeito, porém ela 

é cercada pelo temor de sua perda e, consequentemente, da sua utilidade perante a 

sociedade. Desta forma, como seres humanos envoltos por relações, incessantemente, 

constatamos “que a beleza é sempre fundamental, nesta nossa existência alicerçada 

sobre emoções poderosas e por vezes arrebatadoras” (DUARTE JR., 2009, p. 7). 

Fundamental até que ponto? Como essa necessidade de se caracterizar ou se 

identificar como bela age nas mulheres? Primeiramente, podemos refletir sobre a 

necessidade de se pensar em conjunto para serem aceitas gerando assim uma pressão 

grupal. Existe respeito sobre as individualidades ou prevalecem as pressões coletivas? 

As mulheres cedem às pressões por realmente serem corpos mais vulneráveis, como 

julgado ao longo dos séculos, ou por estarem cerceadas pela culpa continuamente? Para 

Wolf (2019, p. 143), “não existe nenhum ponto na vida de uma mulher em que ela possa 

viver sem culpa” e isso é extremamente perturbador. Que culpa é essa? Percebemos que 

algo surgiu durante este longo caminho percorrido pelas mulheres para abalar, de certa 

forma, a liberdade conquistada até aqui e talvez, impedir que ela seja usufruída. 
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Para entender o que hoje impede as mulheres de usufruírem de sua liberdade, 

estudei a ideia do surgimento do mito da beleza. Para Wolf (2019, p. 41), “a 

discriminação pela beleza se tornou necessária, não pela impressão de que as mulheres 

ficariam sempre aquém do esperado, mas, sim, pela impressão de que elas seriam, como 

vêm sendo, ainda melhores”. Quanto mais as mulheres ganharam espaço, mais as 

estruturas de poder precisariam conseguir outros meios de barrar esse fortalecimento. 

As imagens se tornariam necessárias para contrabalancear a cada vez que as mulheres 

conseguissem mais direitos. Cada vez que elas se assemelhassem aos homens, as 

imagens e o mito da beleza ressurgiriam para retroceder seus ganhos e embutir em seus 

pensamentos a ideia de inferioridade. Assim, “à medida que as mulheres iam exigindo 

acesso ao poder, esta estrutura recorreu ao mito da beleza para prejudicar de modo 

substancial o progresso das mulheres” (WOLF, 2019, p. 39). Essa seria a explicação 

para a forma como a beleza está presente na sociedade hoje e como ela age na geração 

de culpa que, para Wolf (2019, p. 395), “é o que alimenta o mito da beleza”. 

Com o número crescente de conquistas, a beleza “passa a ser a condição para 

que a mulher dê o próximo passo” (WOLF, 2019, p. 51), sendo a sua função e a sua 

culpa. Questionamos então “por que as mulheres reagem diante do ‘ideal’, qualquer que 

seja a forma que esse ideal assuma no momento, como se se tratasse de um 

mandamento inquestionável?” (WOLF, 2019, p. 93). Isso vai muito além do que 

pensamos ser algo relacionado com a passividade. “Foi a imagem ‘ideal’ que adquiriu 

uma importância obsessiva para as mulheres porque era esse seu objetivo”. Porque ela 

adquiriu essa importância? Porque segundo Wolf (2019, p. 26), “estamos em meio a 

uma violenta reação contra o feminismo que emprega imagens da beleza feminina como 

uma arma política contra a evolução da mulher: o mito da beleza”. Assim, ainda de 

acordo com Wolf (2019, p. 29): 

 

O mito da beleza tem a seguinte história a contar. A qualidade chamada 

beleza existe de forma objetiva e universal. As mulheres devem querer 

encarná-la, e os homens devem querer possuir mulheres que a encarnem. 

Encarnar a beleza é uma obrigação para as mulheres, não para os homens, 

situação esta necessária e natural por ser biológica, sexual e evolutiva. [...] 

Nada disso é verdade. 

 

Sabemos disto, porém nem assim, o mito da beleza deixa de nos envolver. 

Segundo Duarte Jr. (2009, p. 32), “atitudes de questionamento quanto aos porquês de 

determinados fatos ou fenômenos implicam uma mudança na forma de nossa 
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consciência se exercer”, o que se torna uma árdua tarefa, mesmo que saibamos que “[...] 

não há nada de errado com o rosto ou o corpo das mulheres que uma mudança social 

não pudesse curar” (WOLF, 2019, p. 336). A beleza seria uma questão cultural? 

Refletindo sobre isto, ela realmente geraria um mito capaz de frear os avanços 

feministas? Para Wolf (2019, p. 31):  

 

Na realidade, ele é composto de distanciamento emocional, política, finanças 

e repressão sexual. O mito da beleza não tem absolutamente nada a ver com 

as mulheres. Ele gira em torno das instituições masculinas e do poder 

institucional dos homens. As qualidades que um determinado período 

considera belas nas mulheres são apenas símbolos do comportamento 

feminino que aquele período julga ser desejável. O mito da beleza de fato 

sempre determina o comportamento, não a aparência. 

 

É extremamente complicado não envolver nossa identidade com a questão da 

beleza de forma que o entrelaçamento dessas duas questões expõe ainda mais a 

vulnerabilidade, já destacada no corpo feminino. Nessa busca incessante por se fazer 

ouvir, pela ampliação do seu poder na sociedade e pelo seu reconhecimento, a mulher se 

vê diante de mais uma barreira que parece querer frear seu crescimento. A questão é 

fazer acreditar ser cada uma por si, que ser mulher sempre significará carregar uma dor, 

é fazer com que cada uma de nós, mulheres, nos questionemos se é esse realmente o 

nosso papel, se realmente temos direitos na sociedade. Será isso que a beleza e seus 

mitos querem de nós? Segundo Wolf (2019, p. 388):  

 

O mito da beleza combateu as novas liberdades das mulheres transpondo 

diretamente para nosso corpo e nosso rosto os limites sociais impostos à vida 

da mulher. Em consequência disso, precisamos agora nos fazer as perguntas 

sobre nosso lugar no nosso corpo, da mesma forma que as mulheres da 

geração passada questionaram sobre seu lugar na sociedade. 

 

Diante disto tudo, é perceptível a vulnerabilidade da mulher envolta em grandes 

e contínuos questionamentos ao longo de toda a história. Os conceitos de beleza 

também foram se modificando, o que se torna um forte indício de que a questão esteja 

ligada a aspectos culturais. Reconheçamos que um longo caminho já foi percorrido e, 

portanto, é preciso pensar nas gerações futuras e no legado que poderemos deixar para 

que elas continuem nesta caminhada. Precisamos ser tolerantes com as escolhas de 

outras mulheres, pois estamos diante de experiências diferentes que são também 

interpretadas de formas diferentes, conforme as próprias experiências vividas. Segundo 

Duarte Jr. (2009, p. 13), “as coisas do mundo se dão a nós da maneira como intentamos 
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apreendê-las” e, assim, sempre estarão envoltas à forma como estamos inseridos na 

sociedade e como esta cultura implicou em nossas experiências. 

Com a recente conquista de espaço das mulheres, a questão estética tornou-se 

ainda mais latente. “A Supermulher, sem perceber todas as implicações, teve de 

acrescentar a seus compromissos profissionais o trabalho sério no campo da beleza. 

Essa nova responsabilidade foi se tornando cada vez mais rigorosa” (WOLF, 2019, p. 

48). Ser somente uma boa profissional e/ou uma boa mãe passou a não ser o suficiente. 

Iniciamos uma nova etapa, onde somos “ensinadas” que somente as mulheres bonitas 

fazem história, mas, em contrapartida, não é permitido à mulher ser uma mente 

brilhante e ter uma aparência considerada bonita ao mesmo tempo, embora a questão 

seja aberta a interpretação. Essa mulher seria uma ameaça e as questões ditas como 

estéticas aparecem como mais uma jornada. 

O que seria essa estética? Para Duarte Jr. (2009, p. 8), “estética é a parcela da 

filosofia (e também, mais modernamente, da psicologia) dedicada a buscar sentidos e 

significados para aquela dimensão da vida na qual o homem experiência a beleza. 

Estética é a ciência da beleza”. Desta forma, poderíamos pensar a estética como o 

momento em que buscamos nos conectar com o que consideramos belo e, 

consequentemente, dar sentido a esta experiência trazendo os resultados da mesma para 

nossa vida? Isto então dependeria da nossa relação com o mundo e da forma como os 

sentimentos gerados por essa experiência são introduzidos em nossos pensamentos e 

ações. Segundo Duarte Jr. (2009, p. 12):  

 

[...] Há de se reconhecer dois tipos básicos de relacionamento que mantemos 

com o mundo. Estes dois tipos (que alguns filósofos chamariam de duas 

formas de intencionalidade) podem ser denominados relacionamentos prático 

e estético. Na experiência prática com o mundo interessa-nos a função das 

coisas, e na experiência estética a sua forma, sua aparência. 

 

Quando falamos em experiência estética, falamos diretamente da forma como 

nos relacionamos com a aparência das coisas e/ou sujeitos. Essa relação implica em 

diversas reações, sejam individuais ou coletivas, dentro de um contexto cultural. Se 

levarmos essas considerações para pensarmos nos sujeitos, poderíamos correlacionar 

com o modo como vivenciamos experiências em que importa somente a aparência um 

dos outros ou que a mesma é a mais relevante. Experiências que geram sentimentos e 

que segundo Duarte Jr. (2009, p. 22), “sentimento é sempre a primeira impressão que 

temos das coisas, é uma apreensão direta do mundo e de nós mesmos ainda não 
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mediatizada pelos símbolos, pela linguagem”. Uma vez que a experiência estética busca 

beleza diretamente na aparência e gera sentimentos que ainda não foram captados pelos 

sentidos, seria possível modificar a forma como a sociedade enxerga a beleza se o 

sentido da mesma for modificado culturalmente? Isso explicaria o porquê da beleza ser 

tratada diferentemente em cada cultura?  

A simbologia e o sentido da beleza diferem para cada um dos sujeitos, seja pela 

sua construção social ou por suas próprias vivências pessoais. Os sentimentos gerados 

pela experiência estética também diferem individualmente ou conforme a cultura em 

que o sujeito está inserido, sendo possível que as alterações interiores do mesmo 

também ocasionem mudanças na forma como ele vê o mundo. Para Duarte Jr. (2009, p. 

89), “todos nós, de uma forma ou de outra, educamos nossos sentimentos a partir dos 

códigos estéticos presentes em nossa época e cultura”, o que mais uma vez nos faz 

refletir sobre o quanto estamos diante de novos códigos de beleza a todo momento. 

Estar diante de novos modos de sentir também seria um aprendizado, abrindo nossa 

percepção em um caminho de maior aceitação dos diversos modos em que a beleza 

pode se apresentar. Tarefa difícil é pensar a beleza desta forma quando estamos vivendo 

a era da beleza como um bem, uma moeda. Para Wolf (2019, p. 29): 

 

A beleza é um sistema monetário semelhante ao padrão-ouro. Como qualquer 

sistema, ele é determinado pela política e, na era moderna do mundo 

ocidental, consiste no último e melhor conjunto de crenças a manter intacto o 

domínio masculino. Ao atribuir valor às mulheres numa hierarquia vertical, 

de acordo com um padrão físico imposto culturalmente, ele expressa relações 

de poder segundo as quais as mulheres precisam competir de forma 

antinatural por recursos dos quais os homens se apropriaram. 

 

Já paramos para pensar no quanto representa os gastos com essa busca da beleza 

pelas mulheres? Refletimos em que momento isto se tornou realmente um jogo entre os 

altos lucros das empresas, em contrapartida, da diminuição da autoestima feminina? A 

que fim as mídias sociais servem ao enquadrarem um tipo de beleza e massivamente 

publicizarem estes corpos? Este marketing usaria a culpa das mulheres, que já falamos 

anteriormente, para vender seus produtos? Da forma como a nossa cultura está hoje, a 

beleza poderia ser comprada. As mulheres realmente acreditam que nunca são bonitas o 

suficiente e por isso precisam comprar cada vez mais para serem belas ou nunca serão 

pertencentes a este mundo enquadrado que está sendo vendido. Ainda tão grave quanto, 

aprendemos ser isso que o mundo espera de nós ou nunca seremos amadas 

verdadeiramente.  
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Os produtos de beleza e suas publicidades estão agora trazendo mensagens 

subliminares sobre os problemas do nosso tempo, uma associação às amarras que 

vivemos diariamente. Conforme Wolf (2019, p. 128), “muitas de nós ainda não tem 

certeza se as mulheres são interessantes sem a ‘beleza’. Ou se as questões femininas em 

si são cativantes o suficiente para pagarmos um bom dinheiro para lermos a seu respeito 

se a noção da ‘beleza’ não estiver incluída no pacote”. Esta semente vem sendo plantada 

para estremecer a capacidade crítica das mulheres, conseguindo desta forma que estejam 

sempre em dúvida de qual caminho seguir. A questão é fazer com que as mulheres 

acreditem que a beleza é a chave para alcançar o sucesso em diversos pontos de suas 

vidas e o papel de hoje das mídias sociais é ratificar esta questão. Para Wolf (2019, p. 

109), “a personalidade das revistas está dividida entre o mito da beleza e o feminismo 

exatamente da mesma forma que a mente de suas leitoras”. A questão vem sendo 

alimentada por plantar a dúvida. Até que ponto as mulheres podem chegar? 

Esse misto de culpa e incerteza cerceia cada passo feminino e implica também 

em suas ações interpessoais e consigo mesma. Para Wolf (2019, p. 127), “os 

anunciantes que viabilizam a cultura feminina de massa dependem de as mulheres se 

sentirem tão mal com relação ao próprio rosto e corpo a ponto de gastarem mais em 

produtos inócuos ou dolorosos do que gastariam se se sentissem belas por natureza”. A 

questão é alimentar a dúvida, pois mostrar a mulher real poderia acarretar uma 

diminuição no consumo e esse consumo pode tornar as mulheres violentas consigo 

mesmas, uma vez que culturalmente sua aparência é considerada mais importante do 

que aquilo que elas podem fazer ou falar. Chegamos então ao ponto em que não importa 

a capacidade intelectual feminina se também não estiver expressa no rosto e no corpo a 

tal da beleza? Como chegamos a esse ponto? A questão se torna cada vez mais 

abrangente. Para Wolf (2019, p. 222), 

 

os homens são estimulados visualmente pelo corpo feminino e são menos 

impressionáveis pela personalidade da mulher porque desde cedo são 

treinados para reagir assim, enquanto as mulheres são menos estimuladas em 

termos visuais e mais em termos emocionais por ser este o treinamento que 

recebem. Essa assimetria na educação sexual mantêm o poder masculino no 

mito. 

 

Refletindo sobre isto, seria essa uma problemática a ser estimulada pela 

educação? O que a escola poderia fazer por isso? Se pensarmos em uma caminhada 

cultural concomitante com a evolução da sociedade ao longo dos séculos, seria possível 
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pensar em algo que também pudesse evoluir esse pensamento sobre beleza de hoje? É 

preocupante como este rito da beleza se assemelha a uma religião, como uma força 

policial interior que precisa ser seguida a qualquer custo ou será passível de severos 

castigos. Trata-se de um sedativo que permeia diversos pontos da vida de uma mulher. 

Essa obsessão pela beleza cobra muito sobre a capacidade das mulheres de se 

sentirem livre internamente e, consequentemente, dispostas a travarem suas próprias 

batalhas. Isso é visto da mesma forma na cultura masculina? Vemos homens sendo 

cobrados da mesma forma que as mulheres para se manterem sempre belos? Isto 

desperta para uma percepção de que a beleza não seria um problema de ordem 

ontológica, e, consequentemente, ainda há o que ser realizado para melhorar a questão. 

Para Wolf (2019, p. 230), 

 

o que as meninas aprendem cedo não é o desejo pelo outro, mas o desejo de 

ser desejada. Elas aprendem a observar seu sexo juntamente com os meninos. 

Isso ocupa o espaço que deveria ser dedicado a descobrir o que é que elas 

querem, a ler e a escrever sobre isso, a procurar e a alcançar o objetivo. 

 

Espera-se das mulheres de hoje que tenham sucesso como os homens, mas que 

jamais deixem a obrigação de carregar a beleza que o enquadramento da época julgar 

necessário. Cada passo da mulher se torna algo público, sempre ditado como deve ser. É 

tão preocupante que, conforme Wolf (2019, p. 338), “se você disser a alguma mulher 

que ela está com câncer, não poderá fazer surgir nela a doença e sua agonia. Mas, se 

disser com bastante convicção a uma mulher que ela é feia, você de fato cria essa 

‘doença’, e sua agonia é real”. O que está sendo feito com o corpo e a mente feminina? 

Existiria um limite para isso ou estamos fadados a linearidade do mito da beleza? Traçar 

limites contra ele tornaria a mulher covarde? Estamos cientes das atrocidades feitas em 

nome da beleza, mas chegamos ao ponto em que nem todas nos tocam mais. Seria 

possível modificar esta situação se pensarmos melhor este corpo na escola? Se existir a 

normalização do corpo feminino em um momento da adolescência, prestes a entrar para 

a vida adulta, seria possível iniciar um novo ciclo em relação à beleza para a mulher? 

Afinal, que momento é esse que engloba a adolescência e o ensino médio? 
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2.3 A adolescência e o ensino médio regular  

 

O que busco enfatizei agora é o lugar e/ou momento que a adolescência e o 

ensino médio regular nas escolas públicas ocupam na vida das mulheres. 

Primeiramente, se fez necessário contextualizar a escola que analisamos. 

 A escola, sobretudo, é um espaço de socialização. Embora neste texto frisamos 

nos aspectos relativos aos enquadramentos e privações, não poderíamos deixar de falar 

da escola como um local libertador, de positividades e de encontro. Libertador por suas 

descobertas, aprendizagem, conhecimento e práticas, ou seja, pelo saber ali encontrado 

que revisita o prazer do pensar e refletir. Também não podemos deixar de frisar o que 

Erickson (1975, p. 46, apud COULON, 2017, p.159) diz: 

 

Para alguns estudantes, a sociedade e a escola são apresentadas como uma 

estrutura aberta, na qual podem escolher o que querem e agir efetivamente 

para atingir o seu objetivo. A outros, elas são apresentadas como uma 

estrutura fechada, na qual os indivíduos não fazem suas próprias escolhas, e 

onde muitos obstáculos devem ser superados. 

 

Deve ser considerado que, para além da estrutura da escola, existe uma 

interpretação pessoal e a liberdade de escolha, envoltas na relação do aluno com a 

mesma e esta forma de enxergar a escola influenciará direta ou indiretamente as ações 

dos adolescentes dentro dela. A escola é um local de construção coletiva, onde os alunos 

devem ou deveriam encontrar uma educação para a vida, visando a melhoria do 

contexto social na totalidade e não somente um mero depósito de conteúdo. A escola 

habita as relações e o sensível. Sendo assim, seu propósito deveria ser incentivador 

antes de formador. Ela deveria servir ao povo e à liberdade e menos ao mercado e a 

interesses políticos. Por isso, “a análise das condições concretas nas quais o processo 

educativo se desenvolve diariamente é indispensável para quem quer compreender a 

influência da escola sobre a vida futura dos indivíduos” (COULON, 2017, p.131). 

Muros altos que impedem a visão do mundo lá fora, grandes prédios, carteiras 

enfileiradas, uniformes, disciplina, grades curriculares, provas, punições, vigilância, 

controle do tempo, etc. Como este modelo de escola se encaixa na produção de sentidos 

das mulheres adolescentes? Essa escola está sob constante análise e diante de novas 

propostas para mudanças, uma vez que seu modo de atuação permanece, em grande 

parte, intacto há diversas gerações. Em relação à essas propostas, Veiga-Neto (2008, p. 

141) diz que: 
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Algumas de cunho acentuadamente tecnicista, outras de caráter humanista e 

outras mais de cunho claramente político e crítico, o fato é que têm sido 

numerosas as alternativas que, no campo do currículo, se apresentam aos 

educadores e aos planejadores e gestores das políticas educacionais. Ora 

dizendo como devem ser conduzidas nossas práticas curriculares, ora se 

apresentando como remédios para salvarem a educação e a sociedade, ora 

denunciando o papel reprodutivista do currículo na escola moderna, tais 

análises e correlatas propostas curriculares buscam sempre a inovação e 

parecem multiplicar-se ao infinito. 

 

Será que essas propostas estão sendo colocadas em prática? Ainda questiono:  

quando colocadas em prática, a que fim elas realmente servem? Sabemos que este modo 

como a escola está estruturada hoje, tanto física quanto em relação à seus conteúdos, 

ainda serve a um movimento de sujeição, legitimado pelo poder de nossos 

representantes políticos, bem como por uma parcela da sociedade que age pacificamente 

diante disto. Conforme Gabriel e Pereira (2018, p. 30),  

 

a escola, o sistema educacional escolar, segundo entendimento que se 

empresta das ideias de Foucault, exerce uma atuação que se vale de parte 

daquele sistema punitivo. Sistema punitivo que, posteriormente, será 

chamado de sociedade disciplinar: a vigilância, o exame, a correção, 

estendidas por todo o corpo social. Em tal contexto, Foucault ainda não se 

refere explicitamente à disciplina ou ao poder disciplinar, mas em especial à 

noção de punição. É como se ele dissesse que se vive em uma sociedade 

punitiva. Da infância ao fim da vida se é punido. 

 

Dessa forma, como não pensar nessas punições, a medida em que os corpos 

dessas mulheres adolescentes já se encontram desde cedo perpetuando enquadramentos 

na escola? Reconhecemos um movimento que busca alternativas para este modo como a 

escola opera hoje, mas ainda muito distante da aplicabilidade real. A escola ainda se 

constitui como um espaço que age para enclausurar os corpos para melhor controlá-los. 

Neste contexto, há lugar para a liberdade? É possível romper com os padrões diante da 

estrutura dessas instituições? Até mesmo o tipo de construção arquitetônica das escolas 

favorece o controle, a vigilância e, consequentemente, as punições. E, nessa altura 

surgem o medo, a culpa, dentre outros sentimentos que já citamos anteriormente. Se isto 

é nítido nas estruturas físicas, podemos imaginar o quanto estão presentes nos saberes 

compartilhados na sala de aula. Para Veiga-Neto (2008, p. 145),  

 

na medida em que o currículo foi o artefato que articulou disciplinarmente as 

práticas e os saberes escolares, pode-se dizer que, desde sua criação, ele 

esteve intimamente conectado à fabricação do sujeito e da própria 

Modernidade. Sem exagero, pode-se dizer que o currículo funcionou como o 

principal artefato escolar envolvido com a fabricação do sujeito moderno. 
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Embora isto tenha funcionado de maneira efetiva por muito tempo, hoje este 

sujeito moderno pré-moldado consegue questionar esses moldes, mas resta saber se eles 

têm sido ouvidos. Segundo Gabriel e Pereira (2018, p. 40), 

 

as relações de poder estabelecidas dentro do contexto escolar sendo impostas 

ou não acabam influenciando o processo de ensino e de aprendizagem no 

momento de interação recíproca na construção do saber. No entanto, o 

sistema de controle existente nas relações de poder não deve objetivar apenas 

o controle e a disciplina no contexto escolar, ou subsidiar apenas quem tem o 

maior poder de autoridade, mas ir ao encontro de uma relação que deve ser 

construída democraticamente, para que todos possam se sentir pertencentes 

ao grupo, ao contexto. 

 

Essas relações de poder na escola passaram a ser criticadas por não pensarem 

nas individualidades e também no seu modo arcaico de ensino. Os currículos escolares 

mantêm sua função disciplinar de controle dos corpos e dos saberes, mas será que ainda 

acarretam na aceitação natural dos enquadramentos impostos na escola? Nitidamente há 

uma transição entre essas formas de controle dos corpos bem como em sua aceitação. 

Em relação a estes mecanismos de controle, Veiga-Neto (2008, p. 147) diz: 

 

Frente a eles podemos ter uma atitude dócil e resignada, atendendo 

disciplinadamente tudo o que exigem de nós; mas podemos ser flexíveis e 

entrarmos estrategicamente no jogo. Nesse caso, vamos respondendo com 

novas táticas a cada investida dos mecanismos de controle, avaliando 

constantemente o balanço entre o que se perde e o que se ganha em nos 

curvarmos (ou não) a cada nova demanda. O quanto cada um será mais dócil, 

disciplinado, sólido ou mais flexível, (in)controlável e líquido será função das 

relações entre a sua própria subjetividade e as exigências do sistema.  

 

É isso que verificamos com as adolescentes durante nosso contato. Como hoje 

elas se comportam diante desses mecanismos de controle: com flexibilidade ou de 

forma dócil e passiva? Mesmo considerando que ao longo do tempo muita coisa tenha 

sido modificada, ainda é possível perceber um embate entre a escola, em sua primazia 

do saber, e as práticas escolares trazidas pelos jovens de fora para dentro e dentro para 

fora. A escola encontra-se em um momento onde o saber instituído, repassado e 

decorado passou a ser questionado no tocante à sua eficácia ao produzir sentidos nas 

mulheres adolescentes aqui enfatizadas. A escancarada disparidade entre os métodos de 

ensino utilizados nas instituições escolares e a vasta acessibilidade a dispositivos 

diversos que os jovens têm hoje, levanta um questionamento sobre se esse seria o 

momento de rever como a escola se relaciona com os mesmos.  

O que seria essa adolescência? Para Becker (2003, p. 58), 
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o conceito de adolescência, como ele é hoje considerado, é bastante recente. 

Até o século XVIII, a adolescência foi confundida com a infância. Nas 

escolas jesuítas, garotos de 13 a 15 anos eram chamados indistintamente de 

crianças ou adolescentes. A noção do limite da infância estava mais ligado à 

dependência do indivíduo do que à puberdade. Com a ascensão da burguesia 

como classe dominante, houve mudanças na estrutura escolar, surgindo a 

formação primária e a secundária. Assim, se estabeleceu gradativamente uma 

relação entre idade e classe escolar, e a adolescência passou a ser melhor 

distinguida. 

 

 Sendo assim, além das questões biológicas, verificamos uma ligação entre a 

adolescência e o momento escolar em que essa mulher se encontra. Além disto, ainda há 

questão de como a sociedade trata essa adolescente, que, conforme Becker (2003, p. 9): 

 
Do ponto de vista do mundo adulto, isto é, o sistema ideológico dominante, o 

adolescente é um ser em desenvolvimento e em conflito. Atravessa uma crise 

que se origina basicamente em mudanças corporais, outros fatores pessoais e 

conflitos familiares. E, finalmente, é considerado “maduro” ou “adulto” 

quando bem adaptado à estrutura da sociedade, ou seja, quando ele se torna 

mais uma “engrenagem da máquina”. 

 

Dada a complexidade da adolescência, o que esperar delas nesse processo de dar 

sentido ao mundo à sua volta? “Seria possível [...] ignorar a importância fundamental 

dos fatores sociais, econômicos e culturais que incidem na crise do adolescente?” 

(BECKER, 2003, p. 10). Existe realmente uma crise na adolescência, algo intrínseco ao 

ser, ou somente um embate entre as ideologias dominantes e o ímpeto juvenil de 

rompimento com os enquadramentos? Neste sentido, Becker (2003, p. 10) indaga: 

 

Ora, digamos que o jovem, que ainda não foi contaminado ou moldado pelos 

dogmas e conceitos considerados pelo mundo adulto como verdades 

inabaláveis, se rebela contra determinados valores, estigmas, preconceitos e 

con(tradições) que lhe tentam impor. Isso significa que ele está doente, ou 

atravessando uma “crise psicológica normal”? Talvez possamos, em vez 

disso, explicar esse fenômeno como a passagem de uma atitude de simples 

espectador para um outra ativa, questionadora. Que inclusive vai gerar 

revisão, autocrítica, transformação. E que será, portanto, fundamental tanto 

para o desenvolvimento da sua própria personalidade quanto para o 

aperfeiçoamento da sociedade em que ele vive. 

 

Talvez nos falte, enquanto sociedade, atentar a esses questionamentos para se 

desvencilhar de antigos enquadramentos que estão revestidos de iterabilidade sem 

questionamento. Se pensarmos na adolescente em um papel fundamental de 

transformação da sociedade, podemos também enxergar um potencial em suas ações 

questionadoras ao invés de somente pensarmos na adolescência como um momento 

único e exclusivamente conflituoso. Para Becker (2003, p. 94), “na busca da sua 
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individualidade e no confronto com a cultura, ele muitas vezes se diferencia, critica, 

questiona, contesta e traz ideias e propostas novas. Dessa forma ele provoca a revisão, a 

auto avaliação, a transformação da sociedade”. Bons frutos podem ser colhidos tanto 

individualmente quanto coletivamente, ratificando a necessidade de atenção, pois “é na 

adolescência que começamos a aprender a escolher livremente. É um aprendizado que 

nunca termina, talvez porque escolher é uma das tarefas mais difíceis da vida” 

(BECKER, 2003, p. 95). Considera-se muito difícil, mas que, ao mesmo tempo, se 

encontra revestida de gratificações. 

Como lidar com essa adolescência quando estão no ensino médio, rodeados por 

todos esses questionamentos e prestes a entrarem de fato na sociedade em uma 

considerada iniciação da fase adulta? Conforme o Portal MEC (2018): 

 

A educação básica tem por finalidade, segundo o artigo 22 da LDB, 

“desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 

estudos posteriores”. Esta última finalidade deve ser desenvolvida de maneira 

precípua pelo ensino médio, uma vez que entre as suas finalidades específicas 

incluem-se “a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando”, 

a serem desenvolvidas por um currículo, que destacará a educação 

tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das 

artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a 

língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao 

conhecimento e exercício da cidadania. 

 

Desta forma, me atentei a questão da transformação da sociedade e da cultura 

que nos interessa para esta análise. Estaria o ensino médio prezando por essa evolução, 

por incitar os adolescentes a refletir sobre as questões obsoletas que resultam em 

problemas na sociedade atual? O ensino médio, da forma como está estruturado hoje, 

pode auxiliar os adolescentes na busca de uma evolução da sociedade ou ainda incorrem 

na repetição dos conteúdos ininterruptamente? Ainda de acordo com o Portal MEC 

(2018), 

 

[...]o ensino médio deve ser planejado em consonância com as características 

sociais, culturais e cognitivas do sujeito humano referencial desta última 

etapa da Educação Básica: adolescentes, jovens e adultos. Cada um desses 

tempos de vida tem a sua singularidade, como síntese do desenvolvimento 

biológico e da experiência social condicionada historicamente. Por outro 

lado, se a construção do conhecimento científico, tecnológico e cultural é 

também um processo sócio histórico, o ensino médio pode configurar-se 

como um momento em que necessidades, interesses, curiosidades e saberes 

diversos confrontam-se com os saberes sistematizados, produzindo 

aprendizagens socialmente e subjetivamente significativas. Num processo 

educativo centrado no sujeito, o ensino médio deve abranger, portanto, todas 
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as dimensões da vida, possibilitando o desenvolvimento pleno das 

potencialidades do educando. 

 

Seria isto que observamos na prática educativa? Ou apenas estamos mais uma 

vez treinando-os para se portarem de acordo com o que a sociedade espera deles? Outra 

questão preocupante: seria possível pensar em uma única adolescência, dado que as 

individualidades são desconsideradas? A adolescência pode diferir conforme a cultura 

em que o sujeito está inserido e, mesmo dentro de uma mesma cultura, ainda pode 

assumir formas diferentes. Surgem então questionamentos como o de Becker (2003, p. 

16): “mas como serão o corpo, o pensamento e o sentimento desse ser que está agora em 

transformação? Não o antes ou o depois, mas o durante? O que acontece com esse 

adolescente no decorrer dessa viagem?”.  

É preciso pensar no quão dura pode ser essa fase para o adolescente e como fica 

a questão da mulher neste contexto. Com este histórico de precariedade exacerbada e, 

consequentemente, corpos ainda mais vulneráveis, o que esperar da mulher adolescente 

em meio a este turbilhão de transformações? Como transformar o mundo que está diante 

delas ao mesmo tempo, em que lidam com a sua própria opacidade e toda essa questão 

histórica relativa à mulher? Para Becker (2003, p. 66), 

  

é nesse mundo em crise e mutação, onde novos valores convivem com 

valores arcaicos e ultrapassados, é nesse mundo confuso e contraditório que o 

adolescente de hoje deve achar sua identidade e seu papel. Convenhamos que 

não é das tarefas mais fáceis. Ainda mais quando é ele próprio o veículo 

principal destas transformações. Acontece que ninguém pode gerar 

transformações impunemente. 

 

Assim, nem todos estão dispostos a pagar o preço pelo questionamento. Nem 

sequer podemos afirmar que este rompimento com os enquadramentos seja a solução e 

muito menos sabemos se é esse o papel do adolescente. Essa mudança de 

comportamento que se espera da sociedade não é possível ser resolvida se optarmos 

pela manutenção das ideologias existentes e sim, se optarmos pelo questionamento, 

clamando por transformações, seja individual ou coletivamente. De acordo com Becker 

(2003, p. 68), 

 

[...] muitas vezes, é o adolescente quem vai assumir o papel da crítica, da 

transformação. Mas esses papéis não são predeterminados ou estanques: a 

maioria dos jovens tem como projeto de vida a reprodução dos valores e 

padrões culturais dos seus pais e da sociedade. Assim como muitos adultos 

passam do conformismo para uma posição criativa e transformadora. 
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Não é um papel único e exclusivo do adolescente a ação de questionar e, pode 

ser por isso que, muitas vezes, as transformações da sociedade sejam tão tardias, uma 

vez que em determinados momentos se espera que elas aconteçam somente a partir 

deles. Embora possamos pensar na vida do adulto como algo construído para estancar a 

sua capacidade de questionar, esta não é uma questão imutável, bem como a condição 

do adolescente. Apesar de que, em dados momentos isso possa parecer ser uma 

realidade fatídica, não estamos presos a uma ideologia única, e sim, em algo criado pelo 

poder dominante. Conforme Becker (2003, p. 67), 

 

essa ideologia nos é incutida, sem que a gente perceba, desde o começo de 

nossas vidas. É o sistema de referência no qual nos baseamos para entender e 

justificar o mundo à nossa volta e orientar nossas ações. É parte integrante de 

“nosso ser individual”, e conseguir vê-la como uma coisa separada de nós é 

muito difícil e, às vezes, muito doloroso. Acontece que a ideologia nem 

sempre pode justificar tudo, ou responder a todas as nossas perguntas. 

Surgem então contradições e rupturas que precisam ser resolvidas por novas 

ideias, novas concepções, que exigem modificações importantes no sistema 

ideológico. Essas modificações acabam, então, por reorientar as opções dos 

indivíduos, dos grupos e do sistema. 

 

Devemos pensar que isto não torna a sociedade irreversível. Com reflexão, 

questionamento crítico, posicionamentos e rupturas, às vezes apoiados pelas instituições 

sociais ou não, talvez seja possível encontrar nas contradições, as brechas suficientes 

para a revisão e inovação das estruturas sociais e culturais em que a sociedade se 

encontra. A educação tradicional, da forma está hoje, já se transformou com a inserção 

de novos aspectos sobre a vida prática, mas ainda está muito distante da realidade vivida 

pelo adolescente da porta para fora da escola. As instituições sociais, como a escola, 

ainda servem a uma ideologia dominante e abomina as exceções que escapam de seu 

controle. Para Becker (2003, p. 56), as instituições sociais ainda 

 

[...]se esforçam para mostrar toda a grandiosidade do mundo adulto, que 

conhecimentos adquirir e de que modo se comportar para entrar nesse mundo 

da melhor maneira possível. Forçam o jovem a “conquistar” a ideologia 

dominante, para que ele possa se integrar no Sistema, reproduzindo os 

padrões de vida vigentes. No entanto, é possível perceber que este não é o 

único caminho que o adolescente pode trilhar. Esta é apenas uma das 

alternativas. Mais uma vez, é uma questão de escolha.  

 

Esta é uma escolha difícil e ainda sem muito respaldo. Como já dito 

anteriormente, não é uma tarefa fácil romper com os enquadramentos e assumir suas 

consequências. Essa sensibilidade percebida em relação à sua imagem corporal, 

principalmente nas mulheres, pode estar diretamente associada à questão das ideologias 
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dominantes que ratificam a identidade do sujeito. Quando ela corrobora com esse 

enquadramento e se submete à normatividade exposta por ele, acaba ganhando a 

permissibilidade de resolver seus principais conflitos, escapando dos questionamentos e 

encontrando seu lugar na sociedade. Seria um fardo muito pesado que estaríamos 

repassando, enquanto sociedade, a esses adolescentes? Para finalizar, enfatizo a fala de 

Becker (2003, p. 96), que diz que “o adolescente não é o futuro da pátria, nem a 

esperança do amanhã. Seu lugar é aqui, seu tempo é o presente, e sua vida lhe pertence 

para vivê-la da maneira que escolher.”  

Diante deste estudo, traçamos um caminho descrito a seguir, que buscou essas 

respostas e/ou novas questões.  

  



77 
 

3 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção, relatei o percurso metodológico ocorrido durante a coleta de dados 

para este estudo, subsidiada também pelas perspectivas teóricas indicadas nas seções 

anteriores. O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Unidades Educacionais de São João Del Rei 

(CEPSJ) conforme quadro a seguir. 

Quadro 1 - Aprovação do Comitê de Ética 

 

Fonte: Recorte da pesquisadora4 

  

Primeiramente, reforço as palavras de Chizzotti (2014, p. 19) ao dizer que “este 

processo, designado de pesquisa, genericamente pode-se definir como um esforço 

durável de observações, reflexões, análises e sínteses para descobrir as forças e as 

possibilidades da natureza e da vida, e transformá-las em proveito da humanidade.” 

Pensando efusivamente neste proveito, aprofundei o saber acumulado ao longo dos 

tempos e o transformei em novas questões a serem estudadas, bem como novas 

interpretações sobre a realidade vivida na sociedade.  

O primeiro passo desta pesquisa investigou alguns pontos diretamente ligados 

aos sentidos da beleza para as adolescentes estudantes do ensino médio, bem como suas 

implicações teóricas ao longo dos anos. O ato de dar sentido foi percebido como algo 

importante a ser pesquisado e segundo Triviños (1987, p. 120), “os pesquisadores 

perceberam rapidamente que muitas informações sobre a vida dos povos não podem ser 

quantificadas e precisavam ser interpretadas de forma muito mais ampla que 

                                                           
4 Quadro recortado do parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa, disponível em: 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf. Acesso em 24 de abril de 2021. 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf
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circunscrita ao simples dado objetivo”. A pesquisa qualitativa trata de algo que 

transcende os dados mensuráveis e abre uma janela de novas possibilidades de 

interpretação, pois também se acredita que “[...] os instrumentos necessários para se 

atingir o conhecimento devem estar nos meios de se coletar informações vividas pelos 

atores humanos dos fatos e qualquer paradigma deve recorrer à intuição humana e à 

inferência interpretativa” (CHIZZOTTI, 2014, p. 28). Isto não significa que a pesquisa 

qualitativa não tenha procedimentos científicos a serem seguidos, mas demonstra 

segundo Triviños (1987, p. 133) que 

 

[...]o pesquisador, orientado pelo enfoque qualitativo, tem ampla liberdade 

teórico-metodológica para realizar seu estudo. Os limites de sua iniciativa 

particular estarão exclusivamente fixados pelas condições da exigência de um 

trabalho científico. Este, repetimos, deve ter uma estrutura coerente, 

consistente, originalidade e nível de objetivação capazes de merecer a 

aprovação dos cientistas num processo intersubjetivo de apreciação. 

 

Percebe-se que o investigador inicia sua pesquisa munido de algumas ideias 

gerais e concepções, que podem ser conscientes ou não, visto que os sujeitos estão 

inseridos em determinada cultura e sendo influenciados por ela. 

 

Por outro lado, não obstante o pesquisador inicie sua investigação apoiado 

numa fundamentação teórica geral, o que significa revisão aprofundada da 

literatura em torno do tópico em foco, a maior parte, neste sentido, do 

trabalho se realiza no processo de desenvolvimento do estudo. A necessidade 

da teoria surgirá em face das interrogativas que se apresentarão. Não obstante 

isso, deve ficar expresso em forma muito clara que o pesquisador será 

eficiente e altamente positivo para os propósitos da investigação, se tiver 

amplo domínio não só do estudo que está realizando, como também do 

embasamento teórico geral que lhe serve de apoio. Isto, por exemplo, na 

entrevista semiestruturada e no emprego de qualquer coleta de informações, 

lhe permitirá esboçar novas linhas de inquisição, vislumbrar outras 

perspectivas de análise e de interpretação no aprofundamento do 

conhecimento do problema (TRIVIÑOS, 1987, p. 131).  

 

Consciente da importância da pesquisa qualitativa, entramos no viés 

etnometodológico da investigação. Ao buscarmos o sentido de algo para os sujeitos, 

buscamos também quais os métodos eles se apropriam para alcançá-lo e é isto que a 

etnometodologia trouxe para este trabalho. Para Coulon (2017, p. 178), 

 

os estudos etnometodológicos da sala de aula e das instituições escolares nos 

ajudam a compreender os mecanismos diários, comuns, pelos quais se 

associam e se produzem localmente a seleção social. Esses mecanismos de 

“desigualdade em vias de se efetivar” são encarnados nas inumeráveis 

situações interacionais que ocorrem no cotidiano da instituição de ensino. A 

seleção escolar que alimenta a reprodução social não se faz de forma isolada. 



79 
 

 

Para Garfinkel (2018, p. 9), “a etnometodologia indica que as regras sociais, 

embora tenham caráter imperativo para as pessoas, dependem de avaliações contextuais 

que ocorrem o tempo todo na vida cotidiana”. Ou seja, existe algo que transcende a 

normatividade e impacta não só no sentido das coisas para os sujeitos bem como em 

suas ações individuais e coletivas. Ainda para Garfinkel (2018, p. 9), a palavra 

etnometodologia,  

 

nem sempre bem compreendida, significa entender o mundo social por meio 

da análise dos métodos pelos quais seus atores participantes dão sentido à 

realidade na qual se inserem reagindo uns aos outros; em outras palavras, os 

métodos práticos e socialmente compartilhados de organização rotineira da 

sociedade que a tornam uma realidade objetiva e reconhecida dessa forma 

por todos que a experimentam. 

 

Assim, foi nítida a importância da etnometodologia para esta pesquisa, dado que, 

conforme os autores Watson e Gastaldo (2015, p. 8), ela “é um ramo das ciências 

sociais que busca estudar exatamente aquilo que as outras teorias sociais parecem fazer 

desaparecer: as pessoas singulares em suas ações cotidianas, e os modos pelos quais 

elas, em interação, fazem sentido no mundo”. E ainda, para os autores citados (2015, p. 

8),  

 

o que importa para a Etnometodologia são os pontos de vista das pessoas, as 

maneiras como elas, coletivamente, produzem saberes sociológicos e teorias 

sociais na prática, isto é, os entendimentos dessas pessoas sobre o que seja a 

sociedade e como ela se manifesta na vida cotidiana. 

 

Para isto, usamos as fotografias como método para encontrar o sentido da beleza 

feminina, acompanhada de relatos, conforme prevê o viés etnometodológico. O objetivo 

deste estudo foi encontrar nas respostas das colaboradoras, o que é de fato o sentido de 

beleza para elas e o que resulta apenas da iterabilidade5, como atravessamento do ato da 

fala, e da expectativa da cultura em que se está inserido. Segundo Watson e Gastaldo 

(2015, p. 14), analisando o pensamento de Garfinkel, eles entendem que “o termo 

‘Etnometodologia’ designa um tópico, o estudo dos métodos culturais usados pelas 

pessoas comuns para fazer sentido dos contextos específicos de seu mundo, e para 

converter esses sentidos em ações e interações sociais”. Eles analisam o ponto de vista 

de Garfinkel, afirmando que  

                                                           
5 Vide página 39. 
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a cultura não é vista apenas como um conjunto de normas, regras e valores, 

mas também como um conjunto de conhecimentos que os membros de uma 

dada sociedade tratam como seu ‘senso comum’, saberes compartilhados por 

todos. [...] Nesta perspectiva, a cultura é vista como um método, não apenas 

como um conteúdo substantivo (WATSON; GASTALDO, 2015, p. 14). 

 

Trata-se de uma investigação dos contextos vistos, mas nem sempre apontados; 

das atividades que se tornam cotidianas, mas que impactam a vida em sociedade. 

Segundo Coulon (2017, p. 127), 

 

os estudos etnometodológicos em educação se propõem a descrever as 

práticas pelas quais os atores do sistema educativo, professores e alunos, mas 

também gestores e pais, produzem esses fenômenos reificados: as normas 

sobre as quais a instituição de ensino repousa, especialmente a seleção e a 

exclusão escolares, que não são estabelecidas por uma ordem diabólica 

oculta; pelo contrário, elas são produzidas no dia a dia pelos parceiros do ato 

educativo. 

 

Assim, buscamos uma abordagem mais ampla dos sentidos da beleza, 

considerando a concordância compartilhada de seus aspectos e posteriormente, o que 

esta estrutura cotidiana rotineiramente produzida e mantida, nos diz sobre seus impactos 

na vida das adolescentes. Por isso o uso deste viés etnometodológico, pois segundo 

Watson e Gastaldo (2015, p. 15), 

 

o objetivo da Etnometodologia é trazer à luz as regras e os princípios que 

tomamos como dados, mas por meio dos quais cada um de nós faz ‘o mundo’ 

ter sentido. [...] Para a Etnometodologia, as regras e normas também se 

expressam nas ações, e, assim, fazem parte da natureza prática dessas ações. 

Elas nos ajudam a fazer sentido das nossas ações (e das dos outros) e 

funcionam como um limite normativo para cada situação. Assim, as regras 

são dispositivos de produção de sentido e ao mesmo tempo expressão de 

limites normativos. 

 

Ainda, segundo Garfinkel (2018, p. 127), 

 

para conduzirem suas atividades cotidianas, as pessoas se recusam a permitir 

umas às outras que entendam ‘aquilo do que realmente estão falando’ dessa 

forma. A antecipação de que as pessoas irão entender, a ocasionalidade das 

falas, a especial vagueza das referências, o sentido retrospectivo-prospectivo 

de uma ocorrência presente, a espera de algo posterior para se entender o que 

foi dito antes, são propriedades sancionadas do discurso comum. Elas 

fornecem um contexto de características vistas, mas não notadas do discurso 

comum, razoável, compreensível e simples. As pessoas necessitam dessas 

propriedades do discurso como condições, sob as quais a elas mesmas é 

concedido o direito e concedem aos outros o direito de afirmarem que 

conhecem aquilo sobre o que estão conversando e que aquilo que eles estão 

dizendo é compreensível e deve ser compreendido. 



81 
 

 

Para alcançar esses pontos de vista, o primeiro passo foi encontrar essas 

mulheres adolescentes do ensino médio dispostas a colaborar com a pesquisa. Através 

do meu trabalho como maquiadora ao longo dos anos, percebi que os maiores meios de 

comunicação e interação com essas adolescentes eram e ainda são, as redes sociais. 

Portanto, foi através delas que fui em busca das minhas colaboradoras, pensando na 

etnometodologia até mesmo na abordagem dos sujeitos. 

Mesmo encerrando minhas atividades como maquiadora no ano de 2019, 

mantive minha conta de divulgação dos trabalhos no Facebook, o que me ajudou a 

alcançar essas colaboradoras que ainda se encontravam em minha listagem de amigos. 

Criei uma publicação me apresentando e também resumindo a pesquisa, onde buscava 

mulheres adolescentes estudantes do ensino médio regular que tinham interesse em 

colaborar. Primeiramente, não estabeleci nenhum critério de diferenciação entre elas, 

para poder ter uma amostra maior e posteriormente recortar a amostra, se fosse 

necessário. Apresentaram-se 06 (seis) interessadas em colaborar, e assim, devido à 

pandemia, enviei via Google Forms os termos de Assentimento e o de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE A) para que as mesmas pudessem ser autorizadas a 

participar. Neste formulário também foi preenchido o nome, idade, escola e série, de 

forma que eu pudesse recortar a amostra. Devido às discrepâncias que existem no 

ensino médio público e privado, decidimos que iríamos contar com a colaboração 

somente das estudantes do ensino médio regular de escolas públicas, e assim, 

compreender os seus sentidos em relação à beleza. Deste recorte, chegamos ao número 

de 5 (cinco) colaboradoras. 

Para Coulon (2017, p. 133), “os dispositivos de coleta de dados utilizados pelos 

etnometodólogos no âmbito da pesquisa em educação são extremamente variados” e, 

sendo assim, escolhemos utilizar a fotografia, o questionário e a roda de conversa, 

diversificando as formas de extrair os dados para análise. Em seguida, apresentamos 

cada um deles. 

Com a finalidade de conhecer quem são essas colaboradoras, recorremos ao 

questionário como técnica para a coleta inicial de dados. Segundo Gil (2008, p. 121),  

 

pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por um 

conjunto de questões que são submetidas a pessoas com propósito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. 
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 Sendo assim, ainda segundo Gil (2008, p. 121): 

 

Construir um questionário consiste basicamente em traduzir objetivos da 

pesquisa em questões específicas. As respostas a essas questões é que irão 

proporcionar os dados requeridos para descrever as características da 

população pesquisada ou testar as hipóteses que foram construídas durante o 

planejamento da pesquisa. 

 

Portanto, através do questionário, foi possível coletar dados para descrever quem 

são essas mulheres adolescentes e iniciar a nossa conversa acerca da beleza feminina. O 

questionário apresenta diversos benefícios e, dentre eles, podemos destacar: a 

possibilidade de permitir que as pessoas o respondam no momento em que se sentirem 

mais confortáveis, deixa em aberto o tempo para as pessoas pensarem nas respostas, as 

questões são mais objetivas e, assim, de fácil compilação para análise posterior. Desta 

forma, para construir um questionário e conseguir a informação necessária, pode ser 

preciso construir diversas questões até chegar ao ponto de interesse. Essa construção das 

questões deve ser cautelosa, interligada, precisa, para que evite as redundâncias. 

Primeiramente, aplicamos as questões sobre fatos, que conforme Gil (2008, p. 

125), “[...] referem-se a dados concretos e fáceis de precisar, como sexo, idade, 

naturalidade, estado civil, número de filhos etc.”. Além destes, complementamos com 

questões sobre a escola onde estuda, escolaridade de seus pais, profissão e renda da 

família, para que assim fosse possível construir um cenário da realidade socioeconômica 

das colaboradoras. 

Após esta compilação de dados, iniciamos as questões sobre atitudes, crenças, 

comportamentos e sentimentos que subsidiaram a obtenção de dados relativos a 

fenômenos subjetivos. Segundo Gil (2008, p. 125), “questões dessa natureza são mais 

difíceis de ser respondidas. Primeiramente, porque nem sempre as pessoas têm uma 

atitude ou mesmo uma opinião sobre o assunto, já que pode ocorrer que nunca tenham 

pensado nele”. Também deve ser considerado que as atitudes das pessoas podem variar 

conforme a situação em que se encontra submetida, podendo se pensar de uma forma 

em determinado momento e de outra em outro. Para Gil (2008, p. 126),  

 

estas perguntas são formuladas com o objetivo de descobrir os ‘porquês’. 

Embora sejam perguntas simples de serem formuladas, há que se considerar 

que as respostas obtidas referem-se a apenas uma dimensão desses ‘porquês’: 

a dimensão consciente. 
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Iniciamos esse segundo momento do questionário com perguntas sobre o gostar 

de estudar e da escola, pois são questões que podem influenciar nas perguntas 

posteriores que adentraram o tema da pesquisa. Isto acontece, pois, de acordo com Gil 

(2008, p. 127), “como norma geral para ordenação das perguntas, adota-se a ‘técnica do 

funil’, segundo a qual cada questão deve relacionar-se com a questão antecedente e 

apresentar maior especificidade”. 

Na última parte do questionário, adentramos na questão da beleza e da escola, 

questionando sobre a existência dos padrões de beleza, a existência ou não de discussão 

sobre o assunto na escola, a maquiagem na escola e a importância da beleza. Com estas 

questões diretas, conseguimos subsidiar a primeira análise de quem são e como essas 

colaboradoras pensam, para que depois pudéssemos fazer a roda de conversa. 

Durante a aplicação do questionário, uma das cinco colaboradoras não 

respondeu mais às mensagens, sendo necessário a busca por novas interessadas para que 

não ocasionasse prejuízo à amostra da pesquisa. Como tenho um filho estudante do 

ensino médio de escola pública, pedi-lhe que intermediasse o contato com uma das suas 

colegas de turma. Já no primeiro contato, após a explicação da pesquisa, ela aceitou 

participar e iniciei a aplicação do questionário. 

Após o questionário, pedi às colaboradoras que me enviassem uma foto de si 

mesma em que ela se sentisse bela, acompanhada de um relato do porquê de sua 

escolha. Nessa atividade, analisamos os efeitos da normatividade e do enquadramento 

nas fotografias, tornando essa investigação importante para sabermos como eles agem 

na condição de ser reconhecido. Como já explicitado na primeira seção desta 

dissertação, as fotografias carregam em si uma determinação do que pode ser visto e do 

que deveria ser escondido, trazem uma interpretação prévia e retorna com seus 

impactos, atuando sobre nós, o que as tornaram importantes para este estudo. 

Analisando etnometodologicamente, a fotografia pode ser considerada como um método 

para dar sentido à beleza e assim, se introduz na produção das normas entre as mulheres 

adolescentes a respeito do assunto. Na análise de dados abordamos, de forma mais 

abrangente, este método e sua importância. 

Finalizando este caminho metodológico, compilamos os dados coletados no 

questionário e nas fotografias para fazermos uma roda de conversa com as 

colaboradoras. Esta metodologia nos chamou a atenção, pois, conforme Moura e Lima 

(2014, p. 100), 
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quando falamos de roda de conversa, a imagem inicial que nos assalta é das 

conversas informais, familiares, que estão se perdendo no tempo, como os 

diálogos nascidos ao redor da mesa de jantar ou da mesa da cozinha, 

enquanto a avó fazia bolo frito para comermos com um café quentinho, 

espaço de atualização do que tinha ocorrido na família e na comunidade e de 

partilha de alegrias e tristezas, um momento de abrir a alma e os corações. 

 

Com este momento descontraído, intimista e facilitador do diálogo, foi possível 

alcançar conteúdos para este estudo. Ainda segundo as autoras Moura e Lima (2014, p. 

100),  

 

nas rodas de conversa, o diálogo é um momento singular de partilha, porque 

pressupõe um exercício de escuta e de fala, em que se agregam vários 

interlocutores, e os momentos de escuta são mais numerosos do que os de 

fala. As colocações de cada participante são construídas por meio da 

interação com o outro, seja para complementar, discordar, seja para 

concordar com a fala imediatamente anterior. 

 

Segundo Melo e Cruz (2014, p. 32), “mais que uma técnica de pesquisa, as rodas 

de conversa abriram espaço para que os sujeitos da escola estabelecessem um espaço de 

diálogo e interação, ampliando suas percepções sobre si e sobre o outro no cotidiano 

escolar”. Por se tratar de uma espécie de entrevista em grupo, elas permitem a interação 

entre o pesquisador e as entrevistadas colaborativa e interacionalmente, ponderando e 

incentivando a discussão dos pontos mais interessantes. As rodas de conversa também 

possibilitam a produção e ressignificação de sentido sobre as experiências das 

colaboradoras. Relacionando a roda de conversa com a etnometodologia, podemos 

destacar que: 

 

Outra característica da prática da etnometodologia é que ela requer a 

descrição. Uma vez que a etnometodologia tem como objetivo mostrar os 

meios utilizados pelos membros para organizar a vida social em comum, a 

primeira tarefa de uma estratégia de investigação etnometodológica é 

descrever o que os membros fazem (COULON, 2017, p. 135). 

 

Interessante também ressaltar que, de acordo com Moura e Lima (2014, p. 100), 

“o sujeito é sempre um narrador em potencial. O fato é que ele não narra sozinho, 

reproduz vozes, discursos e memórias de outras pessoas, que se associam à sua no 

processo de rememoração e de socialização, e o discurso narrativo, no caso da roda de 

conversa, é uma construção coletiva”. A fala do outro pode revisitar lembranças que não 

surgiriam caso fossem feitas entrevistas individuais, pois a roda de conversa permite 

ouvir, refletir e construir coletivamente os saberes. 
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Não há a preocupação de que se chegue a um consenso e sim, de que todas as 

opiniões, falas e discursos sejam ouvidos de forma igualitária, construindo a realidade 

deste grupo e também reflexão sobre o assunto. Concordo com Moura e Lima (2014, p. 

99), ao dizerem que “a conversa, na pesquisa que desenvolvemos, é um espaço de 

formação, de troca de experiências, de confraternização, de desabafo”. O que foi 

importante naquele momento, era que as colaboradoras se sentissem confiantes para 

emitir suas opiniões e discutissem sobre as questões e, por isso, fez-se necessário 

também o contato anterior com mesmas, para conhecê-las um pouco mais e transparecer 

um ambiente confortável para a discussão. 

Essas rodas de conversa se assemelham aos Círculos de Cultura propostos por 

Paulo Freire, que se caracterizavam pela disposição dos participantes em roda, o que 

permitia a troca de conhecimentos através do diálogo e do ensino-aprendizagem. Para o 

autor (2003, p. 111), 

 

em lugar de escola, que nos parece um conceito, entre nós, demasiado 

carregado de passividade, em face da nossa própria formação (mesmo 

quando lhe dá o atributo de ativa), contradizendo a dinâmica fase de 

transição, lançamos o Círculo de Cultura. Em lugar de professor, com 

tradições fortemente “doadoras”, o Coordenador de Debates. Em lugar de 

aula discursiva, o diálogo. Em lugar de aluno, com tradições passivas, o 

participante de grupo. Em lugar dos “pontos” e de programas alienados, 

programação compacta, “reduzida”, “codificada” em unidades de 

aprendizado. 

 

Assim, este método demonstra a busca por uma educação comprometida com a 

escuta e a construção dos saberes através do diálogo. Essa pedagogia da escuta 

demonstra a importância deste movimento sensorial que engloba não só os ouvidos, 

como o corpo todo. A escuta exige reciprocidade e atenção ao sensível. Para Freire 

(2017, p. 111),  

 

somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo 

que, em certas condições, precise falar a ele. O que jamais faz quem aprende 

a escutar para poder falar com é falar impositivamente. Até quando, 

necessariamente, fala contra posições ou concepções do outro, fala com ele 

como sujeito da escuta de sua fala crítica e não como objeto do seu discurso. 

O educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, 

às vezes necessário, ao aluno, em uma fala com ele.  

 

Nesta mesma linha, Coulon (2017, p. 136), diz que “captar o ponto de vista dos 

membros não consiste, simplesmente, em ouvir o que dizem, nem pedir que esclareçam 

o que fazem. Isso implica situar as descrições no seu contexto correspondente e 



86 
 

considerar as descrições dos membros como instruções de investigação”. Sobre a 

importância da escuta, Freire (2017, p. 117) ressalta: 

 

Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva de 

cada um. Escutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade 

permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao 

gesto do outro, às diferenças do outro. Isso não quer dizer, evidentemente, 

que escutar exija de quem realmente escuta sua redução ao outro que fala. 

Isso não seria escuta, mas autoanulação. A verdadeira escuta não diminui em 

mim, em nada, a capacidade de exercer o direito de discordar, de me opor, de 

me posicionar. Pelo contrário, é escutando bem que me preparo para melhor 

me colocar ou melhor me situar do ponto de vista das ideias. Como sujeito 

que se dá ao discurso do outro, sem preconceitos, o bom escutador fala e diz 

de sua posição com desenvoltura. Precisamente porque escuta, sua fala 

discordante, sendo afirmativa, porque escuta, jamais é autoritária. 

 

Portanto, os círculos de cultura e/ou a roda de conversa são um meio de ouvir e 

construir o saber de forma democrática e coletiva e, por este motivo, foi escolhida para 

este trabalho. Devido à pandemia, a roda aconteceu em ambiente virtual agendado 

previamente com as colaboradoras. O registro foi realizado através da gravação 

previamente consentida pelas participantes e também através de anotações cursivas de 

tudo o que acontecia durante o encontro. Através deste caminho metodológico, 

passamos à análise a seguir.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Nesta análise, trouxemos os resultados obtidos com cada um dos três momentos 

de contato com as colaboradoras: questionário, fotografias e roda de conversa. 

 

 

4.1 Perfil das colaboradoras 

 

Através da aplicação de um questionário (Apêndice B), foi possível conhecer um 

pouco mais sobre nossas colaboradoras, o que se fez necessário para alcançar o 

entrelaçamento com suas opiniões acerca do assunto da pesquisa. 

Todas elas optaram por usar seus nomes nesta pesquisa, não sendo necessária a 

troca por codinomes ou apelidos. Portanto, todas foram identificadas pelo primeiro 

nome. Em relação às idades, duas (2) delas têm quinze anos, duas (2) têm dezessete 

anos e uma tem 18 anos. Todas nasceram em São João del Rei – Minas Gerais, são 

solteiras, não têm filhos e cursaram o ensino fundamental em escolas públicas. Elas 

continuam estudando o ensino médio em escolas públicas, conforme o critério desta 

pesquisa, e são de quatro (04) escolas diferentes da cidade de São João del Rei. Somente 

duas delas coincidiram de estudarem na mesma escola. 

A colaboradora de dezoito (18) anos estuda e trabalha na área de vendas e as 

outras apenas estudam. Todas elas moram com os pais e algumas delas, também com 

irmãos. A escolaridade das mães foi bem diversa, sendo duas (2) com pós graduação ou 

mestrado, ou doutorado completos, uma (1) com ensino fundamental incompleto, uma 

(1) com ensino médio incompleto e uma (1) com ensino médio completo. As profissões 

maternas são de duas (2) professoras, uma (1) desempregada, uma (1) auxiliar 

administrativo e uma (1) doceira. Em relação à escolaridade dos pais, uma (1) das 

colaboradoras não tem contato, dois (2) possuem ensino médio completo, um (1) ensino 

médio incompleto e um (1) ensino superior completo. As profissões variaram entre 

funcionário público, porteiro vigilante, camareiro e vendedor. A renda familiar de um 

(1) a três (3) salários mínimos foi a resposta de três (3) colaboradoras e as outras duas 

(2) possuem renda familiar de quatro (4) a seis (6) salários mínimos vigentes, no valor 

de R$ 1.045,00 cada. 

Após estas questões, começamos adentrar nas questões mais diretas que nos 

ajudaram a centralizar no tema estudado. Todas elas responderam que gostam de 
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estudar e gostam de suas escolas, o que foi importante no momento da roda de conversa, 

deixando-as mais à vontade ao responderem sobre a relação da escola e o sentido da 

beleza, bem como os momentos vivenciados por elas neste ambiente.  

Apenas uma delas respondeu que existem padrões de beleza, o que nos levou a 

pensar em algumas questões como: elas não seguem padrões de beleza ou simplesmente 

eles não existem para elas? A que acredita que existe padrão de beleza, os segue ou 

somente os enxerga à sua volta? Todas essas questões foram levadas para a nossa roda 

de conversa. Somente uma das colaboradoras respondeu que a escola trata do conteúdo 

beleza, porém não soube informar de que forma e todas as outras gostariam que fosse o 

assunto fosse tratado. Isso já nos chamou a atenção para a necessidade que essas 

mulheres sentem de conversar sobre o assunto no ambiente escolar e que, pelo 

percebido até o momento, não acontece. Mesmo a colaboradora que respondeu que sim 

nesta questão, não soube nos explicar a forma, talvez porque nem ela mesma consiga 

perceber em que momento a escola se insere neste assunto. 

Somente uma delas se sente pressionada pela escola a seguir algum padrão e foi 

importante discutir durante a roda de conversa de que forma isto acontece, em quais 

momentos e com a participação de quais sujeitos. Do mesmo modo, procuramos saber 

das demais que não se sentem pressionadas, se sempre se sentiram assim.  

Como já dito nesta dissertação, um ponto que sempre me chamou a atenção foi o 

fascínio das mulheres adolescentes pela maquiagem. Portanto, trouxemos a questão para 

esta pesquisa, pois percebemos a participação da maquiagem nos enquadramentos e 

padrões de beleza. Todas as colaboradoras responderam que gostam de se maquiar, 

porém, três (3) delas não se maquiam para ir à escola. Mais questões surgiram: porque 

algumas delas se maquiam para ir à escola? Elas se maquiam para todos os ambientes 

ou especificamente para este? O que pretendem ao se maquiar? Essas questões também 

foram levadas para nossa roda de conversa.  

Finalizando o questionário, todas as colaboradoras se consideram bonitas, o que 

foi muito interessante para esta pesquisa. Demonstrou de certa forma, que há algo no 

sentido da beleza para elas que está em consonância com sua forma de pensar e viver, 

mesmo que a beleza não seja importante para duas (2) delas, conforme suas respostas.  

Em busca deste sentido, seguimos adiante na pesquisa com a atividade de 

fotografia. 
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4.2 Fotografias e relatos   

 

Neste segundo momento do contato com as colaboradoras, pedi-lhes que 

enviassem uma fotografia de si mesma que as remetia à beleza, acompanhada de um 

relato do porquê de sua escolha. A escolha pela fotografia antes da roda de conversa, foi 

baseada no fato de percebermos que as “fotos fornecem um testemunho” (SONTAG, 

2004, p.16). Muito além da imagem por si só, as fotografias revelam interpretações e 

intenções. Ainda para Sontag (2004, p. 21), “uma foto não é apenas o resultado de um 

encontro entre um evento e um fotógrafo; tirar fotos é um evento em si mesmo, e dotado 

dos direitos mais categóricos – interferir, invadir ou ignorar, não importa o que estiver 

acontecendo.” Assim, em posse dessas fotografias, pudemos analisar os 

enquadramentos e discutir uma interpretação sobre as mesmas baseada, no estudo 

efetuado anteriormente. 

Todas as colaboradoras prontamente se dispuseram a enviar a fotografia, com a 

justificativa de suas escolhas. A primeira questão que me veio à cabeça é o quanto esta 

geração está acostumada a se fotografar e, portanto, não haveria dificuldades para me 

enviar as fotografias. Tornou-se algo corriqueiro, comum, algo que está pronto para a 

qualquer momento ser “sacado” de seus celulares, câmeras e computadores para serem 

publicizados. Penso que isto se tornou uma necessidade, um adendo necessário para 

comprovação do belo e que deve estar disponível a qualquer momento em que a pessoa 

for interpelada. Sontag (2004, p. 34), diz que 

 

não seria errado falar de pessoas que têm uma compulsão de fotografar: 

transformar a experiência em si num modo de ver. Por fim, ter uma 

experiência se torna idêntico a tirar dela uma foto, e participar de um evento 

público tende, cada vez mais, a equivaler a olhar pra ele, em forma 

fotografada. 

 

As fotografias agora parecem ser necessárias para todos os momentos da vida. 

Se aquilo não foi fotografado, deixaria de existir. Se a fotografia não comprovar algo, 

aquilo não existiu. Assim, para Sontag (2004, p. 35), “hoje, tudo existe para terminar 

numa foto”. Eu ainda iria além. Talvez as coisas só se iniciam agora, a partir de uma 

foto. São as fotografias que estão legitimando aquilo que acontece no mundo. São elas 

que perpetuam instantes que o fluxo normal do tempo apagaria ou substituiria também 

em instantes. Uma forma de deixar em aberto, de permitir novas interpretações, de 

deixar “congelado” aquele momento, para poderem dizer ainda mais coisas por um 
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longo período. Quando falo que as fotos dizem algo, me refiro no sentido figurado, pois 

a carga de informações que ela traz, é interpretativa. Assim, conforme Sontag (2004, p. 

22), “embora a câmera seja um posto de observação, o ato de fotografar é mais do que 

uma observação passiva”. Vai muito além de simplesmente, fotografar. Ainda para a 

autora (p. 193),  

 

segundo uma atitude, nada existe que não deva ser visto; segundo a outra, 

nada existe que não deva ser registrado. As câmeras implementam uma visão 

estética da realidade por serem um brinquedo mecânico que estende a todos a 

possibilidade de fazer julgamentos desinteressados sobre a importância, o 

interesse e a beleza. (“Isso daria uma boa foto”). 

 

Estaríamos em uma busca incessante pelas boas fotos? A modernidade nos 

mostra o quão misterioso é o poder de uma fotografia e o quão imbricada ela está nas 

noções ditas, de realidade. “Em lugar de simplesmente registrar a realidade, as fotos 

tornaram-se a norma para a maneira como as coisas se mostram a nós, alterando por 

conseguinte a própria ideia de realidade e de realismo” (SONTAG, 2004, p. 104). O que 

é real, o que é editado, o que está disposto de nós para mostrar a verdade? O que é a 

verdade? Existe uma verdade? As fotos comprovariam uma verdade? São inúmeras as 

questões que permeiam uma única fotografia. 

Tudo isto também pode ser pensado pela atual conjuntura do mundo. Segundo 

Sontag (2004, p. 195), “uma sociedade capitalista requer uma cultura com base em 

imagens. Precisa fornecer grande quantidade de entretenimento a fim de estimular o 

consumo e anestesiar as feridas de classe, de raça e de sexo”. Assim, “a produção de 

imagens também supre uma ideologia dominante. A mudança social é substituída por 

uma mudança de imagens”. Por isso vemos essa imensidão de imagens em que estamos 

submersos a todo tempo. Somos motivados a interpretar a realidade por meio das 

fotografias e somos estimulados por elas, seja sentimentalmente, culturalmente, 

politicamente, etc. E isso acontece independentemente da nossa participação na 

fotografia, ou seja, elas se tornam eficientes ao fornecer interpretações mesmo que 

dissociadas da experiência em si. O que acontece hoje é que, de acordo com Sontag 

(2004, p. 174), “a noção primitiva de eficácia das imagens supõe que as imagens 

possuem os predicados das coisas reais, mas nossa tendência é atribuir a coisas reais os 

predicados de uma imagem”. Atribuímos valores expressivos às fotografias, sejam 

monetários ou sentimentais.  



91 
 

Diante disto, passamos à análise das fotografias enviadas pelas colaboradoras. 

Para situá-las neste momento, chamei cada uma pelo seu primeiro nome, conforme 

autorização das mesmas. São elas: Ana Luísa (15 anos), Ana Luiza (15 anos), Letícia 

(17 anos), Maria Clara (17 anos) e Samantha (18 anos). Para preservação da identidade 

das colaboradoras, todas as fotos foram desfocadas ao serem inseridas neste trabalho. 

Ciente de que talvez possa se tratar de um “vício” dos meus olhos devido à 

minha experiência profissional, a primeira coisa que percebi foi que apenas uma delas 

não estava maquiada. Este é um primeiro indício de que estar maquiada está ligado ao 

sentido da beleza para elas. Isto foi reforçado em um dos relatos, onde a colaboradora 

Maria Clara (Fotografia 1), ao me enviar sua foto com os longos cabelos soltos e 

maquiada, disse que “essa foto significa beleza para mim, pois é uma foto em que eu me 

sinto bem e também uma que eu estou ‘arrumada’ com maquiagem e cabelos feitos”. 

Isto me remete às palavras de Sontag (2004, p. 102), que diz que “as pessoas querem a 

imagem idealizada: uma foto que as mostre com a melhor aparência possível. Sentem-se 

repreendidas quando a câmera não devolve uma imagem mais atraente do que elas são 

na realidade”. Então me pergunto: o que é preciso estar em uma foto para que elas se 

sintam bonitas? Não há beleza sem maquiagem ou filtros? Em sua maioria, a 

maquiagem apareceu como um enquadramento para que a beleza fosse sentida. Esta 

seria uma escolha pessoal delas ou uma sujeição à normatividade, dado que percebemos 

a questão de estar maquiada como uma norma social atualmente?  

 

Fotografia 1 - Maria Clara 

 

Fonte: Arquivo pessoal da colaboradora. 
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Na contramão das outras quatro mulheres, a única que não estava maquiada, 

Samantha (Fotografia 2) disse que, beleza para ela “é quando olhamos no espelho e nos 

sentimos felizes e realizadas pelo que vemos independente de qualquer coisa”. Para 

além deste relato, com a sua foto, enxerguei outra vertente do sentido da beleza que 

perpassa pela educação dos sentidos, pelos sentimentos pessoais sem estar diretamente 

ligado ao aspecto físico. Porém, ela revelou algo a mais do seu relato inicial, onde 

Samantha complementou: “achava que minha beleza vinha pelo meu cabelo, até 

começar a entrar em transição e ver que não era nada disso. Que cabelo não nos 

define, que nada nos define, que não precisamos entrar em padrões para nos sentirmos 

bonitas”. Assim, comecei a perceber um embate entre os sentidos da beleza para essas 

mulheres adolescentes. Algo que tem tentado passar do aspecto físico para o sensível, 

mas vem encontrando barreiras e/ou resistência para se consolidar como sentido. Ao 

mesmo tempo, em que ela busca encontrar a beleza em seus sentimentos, independente 

da aparência física e do pertencimento a padrões, ela relatou seu pensamento relativo ao 

seu cabelo, como um aspecto físico, detentor do sentido da beleza.  

 

Fotografia 2 - Samantha 

 

Fonte: Arquivo pessoal da colaboradora. 
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Este mesmo ponto pôde ser percebido no relato e foto da Ana Luisa (Fotografia 

3), que enviou uma foto com os cabelos soltos, escovados, maquiada e dizendo que: 

“esta foto significa beleza pra mim pois, nesse momento, eu me senti plena, leve, feliz, 

realizada e capaz”. Embora ela expressasse em sentimentos o sentido da beleza daquela 

foto através do seu relato anexado a ela, percebemos os enquadramentos (maquiagem, 

roupa, ângulo) agindo para subsidiar este sentido. Analisando esta questão, podemos 

pensar no que Sontag (2004, p. 125) diz: 

 

O que os moralistas exigem de uma foto é que ela faça aquilo que nenhuma 

foto é capaz de fazer – falar. A legenda é a voz que falta, e espera-se que ela 

fale a verdade. Mas mesmo uma legenda inteiramente acurada não passa de 

uma interpretação, necessariamente limitadora, da foto à qual está ligada. E a 

legenda é uma luva que se veste e se retira muito facilmente. 

 

Fotografia 3 - Ana Luisa 

 

Fonte: Arquivo pessoal da colaboradora. 

 

Aquilo que ela escreve sobre a fotografia é uma interpretação pessoal do que ela 

sente ao vê-la, que pode se modificar a qualquer momento. Além disto, tudo depende do 

contexto em que a fotografia foi vista. A foto fixa aquele instante em imagem, mas os 

sentimentos que ela gera e suas interpretações são voláteis, principalmente com o passar 

do tempo. Por isso, “as câmeras são o antídoto e a doença, um meio de apropriar-se da 

realidade e um meio de torna-la obsoleta” (SONTAG, 2004, p. 196). 

Vale também ressaltar que dentre as cinco fotografias, somente a de Samantha 

tratava-se claramente de uma “selfie”, onde seus braços estendidos segurando a câmera, 
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demonstravam que ela mesma havia tirado a foto. Conforme Sontag (2004, p. 25), 

“fotografar pessoas é violá-las, ao vê-las como elas nunca se veem, ao ter delas um 

conhecimento que elas nunca podem ter; transforma as pessoas em objetos que podem 

ser simbolicamente possuídos”. Quando Samantha se apresentou como a única sem 

maquiagem e com a clara posição de uma foto tirada por si mesma, pensei também na 

questão do outro no sentido da beleza. As outras quatro fotografias foram 

aparentemente tiradas por outras pessoas ou com a ajuda de suportes, pois as 

adolescentes se encontram com as duas mãos distantes da câmera. Qual o papel deste 

outro nessas fotografias? Seria repassar ao outro a capacidade de enxergar a beleza que 

elas mesmo não veem? Como legitimar a visão que o outro tem sobre a beleza de quem 

está sendo fotografada?  

Percebi que, conforme Sontag (2004, p. 101) diz, “aprendemos a nos ver 

fotograficamente: ver a si mesmo como uma pessoa atraente é, a rigor, julgar se ficaria 

bem numa fotografia”. Esse julgamento não cabe somente à pessoa fotografada, pois 

existe toda uma rede de sustentação para a aceitação ou negativa da beleza da 

fotografia. Esta questão está presente no relato de duas colaboradoras, Ana Luiza 

(Fotografia 4) e Letícia (Fotografia 5) que, com suas fotos, disseram sobre a escolha: 

“essa foto simboliza beleza para mim pois fez parte de um processo muito importante 

pra mim, em que eu comecei a me aceitar e me amar do jeito que eu sou” (Ana Luiza) e  

 

essa porque foi quando eu estava passando por um momento de aceitação 

comigo mesma. Nesse dia eu chorei muito porque eu me senti muito mal, 

pois eu estava realmente com muita vontade de querer tirar foto (coisa que eu 

nunca tenho) e vi que nenhuma ficava boa. Até que eu olhei com mais calma 

e gostei dela e quando eu postei todo mundo me elogiava muito, e foi um 

passo muito grande pra mim e me ajudou muito na minha aceitação comigo 

mesma (LETÍCIA). 

 

Fotografia 4 - Ana Luiza 

 

Fonte: Arquivo pessoal da colaboradora. 
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Fotografia 5 - Letícia 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal da colaboradora 

Ambas enfatizaram a questão da aceitação e me pergunto: o que seria essa 

aceitação? Por que ela é tão necessária na visão dessas adolescentes? Este processo de 

aceitação parece ser algo marcante para elas e que passa pelo reconhecimento diante do 

outro. Nestas falas, percebemos a visão da necessidade de publicizar suas fotografias e 

além disto, que elas sejam aprovadas e/ou legitimadas pelas outras pessoas. Na hipótese 

de não haver nenhum elogio à foto, a mulher deixaria de ser bonita? Mais uma vez, 

constatamos o quão importante é a sujeição aos enquadramentos para elas. Nenhuma 

das fotos enviadas eram espontâneas. Todas elas eram posadas, com seus corpos 

centralizados e fundos neutros ou desfocados para dar mais ênfase às adolescentes. 

Talvez a beleza não seja mais encontrada na espontaneidade, na realidade, nas coisas 

como são naturalmente.  

Para Sontag (2004, p. 102), “a circunstância de as fotos serem muitas vezes 

elogiadas por sua espontaneidade, por sua honestidade, indica que a maioria das fotos, é 

claro, não é espontânea”. Acabamos nos acostumando ou educando nossa visão e 

interpretação para isso. Somente em uma das fotos, percebi um sorriso completo. Talvez 

o sorriso também não esteja mais nos padrões do que é belo? “O papel da câmera no 

embelezamento do mundo foi tão bem-sucedido que as fotos, mais do que o mundo, 

tornaram-se o padrão do belo” (SONTAG, 2004, p. 101). Assim encerrei esta análise, 

levando todas essas questões para a nossa roda de conversa.  
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4.3 Roda de conversa 

 

Primeiramente, preciso enaltecer o quanto as colaboradoras desta pesquisa foram 

imprescindíveis neste momento. A roda de conversa aconteceu tranquilamente, os 

relatos fluíram naturalmente e elas conseguiram falar sobre o assunto de forma 

engrandecedora. Como já dito anteriormente, a roda de conversa aconteceu no modo 

remoto devido à pandemia, porém não acarretou prejuízos para a pesquisa, pois as 

colaboradoras participaram ativamente. As mais diversas questões levantadas ao longo 

da pesquisa foram trazidas para esta conversa, bem como alguns dados sobre as 

colaboradas que foram levantados durante os primeiros contatos (questionário e 

fotografia). A conversa foi gravada para poder ser transcrita e subsidiar a análise a 

seguir. 

É importante salientar o quanto as colaboradoras pareciam empolgadas com a 

conversa. A primeira impressão que tive foi a de que elas precisavam conversar sobre o 

assunto, que aquele momento também seria muito importante para elas. Isto foi 

confirmado em suas falas ao término da roda, o que trago no final desta análise. 

Pensando na etnometodologia, analisei os métodos pelos quais essas mulheres 

adolescentes dão sentido à beleza em seu dia-a-dia, percebendo aquilo que parte do 

senso comum, das normas sociais e de suas individualidades. Conforme Garfinkel 

(2018, p. 9), é pensar na 

 

[...] simples realização cotidiana da vida em sociedade, no que ela tem de 

mais óbvio e, no entanto, de mais oculto à reflexão dos cientistas sociais. O 

simples fato de as pessoas se cumprimentarem, seguirem regras de trânsito, 

ou confiarem em uma instrução dada por um professor implica estruturas de 

ação que são postas em movimento, sem que ninguém se dê conta de sua 

complexidade e da suposição de que tais regras estão igualmente operantes 

nas mentes e corpos dos outros. 

 

Assim, logo no início da roda, já podemos ouvir sobre os métodos comuns sendo 

apresentados no sentido na beleza. Iniciamos com um agradecimento pela participação 

de todas e elas timidamente se entreolhando pelas telas em um primeiro contato. A 

primeira questão que eu trouxe para discussão foi sobre o que faz elas se sentirem 

bonitas. Houve um silêncio. Talvez pela timidez inicial do ambiente ou então pela 

reflexão que a pergunta trouxe. No papel de mediadora, eu disse-lhes que ficassem 

tranquilas para falar o que quisessem. Maria Clara logo disse: “nossa, é uma pergunta 

difícil, que eu nunca parei pra pensar”. As outras colaboradoras concordaram. Passada 
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esta breve hesitação, elas descreveram notórios aspectos físicos para se sentirem 

bonitas: “eu me arrumo”, “nossa, eu acho que é quando meu cabelo tá arrumado”, “eu 

acho que comigo é quando assim, eu tô com uma roupa confortável”. Mais um indício 

do sentido da beleza ligado ao aspecto físico.  

Na contramão das demais, Ana Luiza disse: “ver que de alguma forma melhorei 

o dia de alguém, fiz alguém sorrir”. Como eu já havia percebido anteriormente pelas 

fotografias, logo neste início já surgiu a questão do embate entre o sentido da beleza ser 

algo pertencente às questões físicas ou fazer parte de algo relacionado ao sensível, 

mesmo sendo nítido que a maioria tende a pensar no aspecto físico.  

Para Duarte Jr. (2000, p. 14), “tudo aquilo que é imediatamente sensível a nós 

através dos órgãos dos sentidos, tudo aquilo captado de maneira sensível pelo corpo, já 

carrega em si uma organização, um significado, um sentido”. Talvez seja por isso que se 

sentir bonita para Ana Luiza, seja decorrente do fato de fazer bem a alguém. Seria algo 

que o corpo dela captou quando fez o bem ao outro e transcendeu no sentido de ser ou 

estar bela para ela. Ainda para Duarte Jr. (2000, p. 14), “sem dúvida, há um saber 

sensível, inelutável, primitivo, fundador de todos os demais conhecimentos, por mais 

abstratos que estes sejam; um saber direto, corporal, anterior às representações 

simbólicas que permitem os nossos processos de raciocínio e reflexão”. Antes mesmo 

de conseguir correlacionar logicamente esta questão ou em um ponto de reflexão sobre 

ser belo, ela relatou um saber sensível para dar sentido à beleza, ou seja, relacionado aos 

seus sentimentos. 

Da mesma forma, quando perguntei o que as fazem se sentirem feias, a maioria 

relacionou com os aspectos físicos, como: “quando reparo muito meu corpo” ou 

“quando meu cabelo não tá muito bom”. O cabelo mais uma vez apareceu nas respostas 

e elas confirmaram a sua importância no sentido da beleza. Imediatamente pensei na 

forma como elas se mostraram nas fotografias enviadas, com os cabelos soltos ou 

semipresos, sempre bem dispostos, moldurando seus rostos. Sobre a moldura, Butler 

(2018a, p. 23) diz que ela “tende a funcionar, mesmo de uma forma minimalista, como 

um embelezamento editorial da imagem, se não como um autocomentário sobre a 

história da própria moldura”. Pelo percebido tanto nas fotografias quanto em seus 

relatos, estes cabelos fazem parte deste embelezamento bem como do sentido da beleza 

para elas. 

Em seguida, questionei o que seria padrão de beleza. Foi unanimidade entre elas 

que isto seria uma questão criada e imposta pela sociedade, ligada ao modo físico como 
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as pessoas devem ser e aparecer. Claramente, elas se sentem desconfortáveis e 

pressionadas por esses padrões impostos, demonstrados por falas como: “é algo que a 

sociedade inventou, uma coisa ridícula”, “uma comparação que fazem desnecessária, 

pois todos somos perfeitos do jeito que somos”, “eu acho que o padrão de beleza vem 

sendo o que realmente a sociedade anda impondo o que você deve seguir”. Isto nos fez 

pensar mais uma vez, nas normas sociais que regem os corpos e os aprisiona dentro de 

suas pretensões. Para Butler (2019a, p. 30),  

 

na medida em que as normas operam como fenômenos psíquicos, 

restringindo e produzindo o desejo, elas também regem a formação do sujeito 

e circunscrevem o campo de uma socialidade habitável. A operação psíquica 

da norma oferece uma via mais insidiosa para o poder regulatório do que a 

coerção explícita, cujo sucesso permite sua operação tácita dentro da esfera 

social. 

 

Percebendo este sucesso que as normas têm em sua operação mesmo sendo 

criticadas, perguntei-lhes o porquê da aceitação. Maria Clara disse: “eu acho que isso 

acontece porque muita gente se espelha em pessoas famosas, né? Então se essa pessoa 

tá usando aquilo, todo mundo vai usar”. As outras colaboradoras concordaram. Ela 

ainda complementou: “então acaba que isso acaba gerando um costume da sociedade 

em si, acompanhar sempre aquilo né? E aí com isso, vai gerando isso e a pessoa vai 

acostumando”. Essa fala e a concordância das demais demonstrou que a submissão a 

esse poder e influência dos enquadramentos nelas começou a se tornar algo comum e 

corriqueiro. Dessa forma, a normatividade imposta por estes enquadramentos não 

precisaria ser questionada e sim acatada, em um ato simples de iterabilidade. Para 

Butler (2018a, p. 237), 

 

as normas não atuam somente uma vez. Na verdade, não é possível narrar o 

começo da ação dessas normas, embora possamos, ficcionalmente, postular 

este começo, quase sempre com grande interesse – e possamos também, 

suponho, tentar situar o local e o tempo em que uma determinada formação 

teria sido realizada. 

 

Elas são criadas e repetidas ao longo do tempo, às vezes sem nem sequer serem 

questionadas. Assim perpetuam seu poder, podendo ser modificadas para atender a 

outros interesses e criando padrões. 

Perguntei se elas se encaixam nesse perfil que conversamos acima e prontamente 

elas responderam que sim. Influência que as leva ao consumo de maquiagens, 

acessórios e roupas com a ideia de que “a gente acha que fica bonito nelas e a gente 
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também quer que fique bonito na gente” (MARIA CLARA). Esta frase foi dita por 

Maria Clara e Ana Luisa em simultâneo, em uma concordância que poderia parecer 

ensaiada, mas que, na verdade, reflete um pensamento muito comum entre elas. Não 

poderia deixar de perguntar se já se decepcionaram com isso, ou seja, quando 

compraram algo se comparando com outros corpos e mais uma vez a resposta é 

unânime: sim. Questionei: “como vocês se sentiram quando não atingiram a beleza 

esperada com a compra daquele produto que em outro corpo estava perfeito?” Para 

elas, o resultado não poderia ser outro: diminuição da autoestima. O que vi aqui foi a 

tentativa de reprodução de um enquadramento (ser ou estar como a pessoa famosa) que 

ao não atingir seu objetivo, gerou frustração. Quando não é possível estar ou ser da 

mesma forma que o outro (que alcançou certo sucesso), elas se sentem diminuídas. Para 

Butler (2018a, p.44), 

 

não podemos reconhecer facilmente a vida fora dos enquadramentos nos 

quais ela é apresentada, e esses enquadramentos não apenas estruturam a 

maneira pela qual passamos a conhecer e a identificar a vida, mas constituem 

condições que dão suporte para essa mesma vida. As condições devem ser 

mantidas, o que significa que existem não apenas como entidades estáticas, 

mas como instituições e relações sociais reproduzíveis. 

 

Sendo assim, a dificuldade de enxergar a si mesmas, fora do enquadramento 

visto como ideal, as levam a sentimentos ruins sobre seus próprios corpos e a 

reprodução desses enquadramentos por outras pessoas à sua volta ratificam este 

sentimento. Neste mesmo contexto, as colaboradoras levantaram uma questão sobre os 

padrões de beleza relativos a estrias e celulites, bem como o uso de aplicativos ou 

programas para disfarçar essas marcas. Para elas, algo que deveria ser normal passou a 

ser preocupante diante das imagens que veem onde as mulheres não têm (ou não 

mostram) suas marcas. Com isto, percebi um movimento de busca pela identificação 

com outros tipos de corpos, com os quais elas se sentem mais pertencentes. Isto foi 

ratificado pela fala de Ana Luisa: “Só que hoje em dia eu procuro acompanhar mais 

pessoas que mostram a realidade. Que mostram que tem estria, que mostram que tem 

celulite, que tem mancha na pele sim. Porque é uma coisa normal”. Ela ainda 

complementou:  

 

Porque não adianta a gente ficar acompanhando, pelo ao menos eu penso 

assim, pessoas que não mostram o que é real, que a gente fica assim: mas 

gente, aquela pessoa é assim, mas eu sou assim, eu tenho estria, tenho 

celulite, entendeu? E a gente fica mal com a gente mesmo. E aquilo não é 

real, porque todo mundo tem estria, celulite, manchas (ANA LUISA). 
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 Assim, elas parecem estar em busca de enquadramentos que mais se 

assemelham à sua realidade, descartando aqueles que utilizam artifícios que neutralizam 

a proximidade ou semelhança com seus corpos. Em seus relatos, elas também 

demonstraram que estão atentas à forma como as pessoas famosas usam das 

propagandas diferenciadamente, sendo possível perceber quando são simplesmente por 

questões financeiras e quando são pela real qualidade dos produtos. Isto é um 

mecanismo que as ajuda a discernir sobre o que realmente seria bom para elas mesmas. 

Em seguida, questionei se elas se sentem dentro ou fora do padrão de beleza 

imposto pela sociedade. Maria Clara e Ana Luisa disseram que sim e questionadas sobre 

o que faz com que elas se sintam assim, responderam ser sobre seus aspectos físicos e 

como se vestem. Estar dentro dos padrões para elas têm a ver com suas roupas, 

calçados, maquiagens, unhas, sobrancelhas feitas. Analisando este pensamento, 

poderíamos pensar que isto perpassa pela questão do poder aquisitivo. Porém, quando 

verificamos as respostas do questionário, constatamos que as colaboradoras que se 

sentem dentro dos padrões não estão exatamente na mesma faixa de renda familiar e 

ainda, pertencem às chamadas camadas econômicas populares da sociedade. Logo, 

chego à conclusão de que para alcançar o padrão de beleza que elas almejam não é 

explicitamente necessário que elas tenham um alto poder aquisitivo, mesmo que o 

padrão esteja ligado a bens de consumo, dentre outros aspectos. 

Elas também disseram se sentir confortáveis em estar nos padrões, sem se 

sentirem pressionadas para isso. Maria Clara ainda completou: “eu me sinto porque eu 

gosto muito da área, né? Eu gosto muito da moda, eu gosto muito da maquiagem, eu 

gosto muito de sapato. Então, eu acho que eu me sinto confortável por eu gostar”. Mais 

uma vez, o enquadramento age sobre elas de forma pacífica, sem que elas tenham a 

necessidade de rompê-lo. O que me chamou atenção foi o fato de elas dizerem estar 

confortáveis; mas, ao mesmo tempo, quando perguntei sobre o que seriam esses padrões 

de beleza, demonstraram resistência à imposição desses padrões pela sociedade. 

Já as colaboradoras Ana Luiza e Letícia responderam não se sentirem dentro dos 

padrões e também não se sentem desconfortáveis com isso. Ana Luiza ratificou: “me 

sinto bem, pois sei que jamais irei diminuir alguém e tento melhorar ao máximo o dia 

das pessoas”. Poderíamos pensar que, para ela, quando alguém está dentro dos padrões 

acaba se apropriando disto de forma negativa, de modo a excluir quem não se encontra 

no mesmo enquadramento. É a preocupação com os limites que o enquadramento traz e 
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a interpretação daquilo que ficou de fora. Aquilo que não se enquadra, deixa de ser 

reconhecido e o que não é reconhecido se torna passível de violência, seja física ou 

ética. É hora de questionar, conforme Butler (2018a, p. 61): 

 

Qual é nossa responsabilidade em relação àqueles que não conhecemos, em 

relação àqueles que parecem testar nosso senso de pertencimento ou desafiar 

normas disponíveis de semelhança? Talvez pertençamos a eles de uma forma 

diferente, e nossa responsabilidade para com eles não resida, de fato, na 

apreensão de similitudes pré-fabricadas. 

 

Não somos, enquanto seres humanos, responsáveis somente por aqueles nos 

quais nos sentimos pertencentes. Fora da leitura de nossos enquadramentos ideais, 

existem outros corpos pelos quais também somos responsáveis diante de nossa 

precariedade e vulnerabilidade conjunta. Sendo assim, perguntei-lhes se acreditam que 

um dia esses padrões de beleza podem deixar de existir e todas elas responderam que 

não, citando inclusive a evolução deles. Portanto, é preciso pensar nos corpos que estão 

de fora. 

Neste momento da roda de conversa comecei a direcionar as perguntas para o 

ambiente escolar, o que nos ajudou a entender os enquadramentos agindo neste espaço. 

Questionei se estar dentro dos padrões facilita a convivência na escola e todas elas 

disseram que sim. Ana Luiza enfatizou: “sim, pois não sofrem tanto bullying”. 

Perguntada sobre as facilidades de estar dentro dos padrões, Maria Clara disse: “a 

pessoa que está fora do padrão, ela não aceita muitas opiniões. Ela tá rígida naquilo 

que ela quer e não aceita a opinião dos outros nem a pau. Agora uma pessoa que tá 

dentro do padrão assim como nós achamos que estamos, é mais fácil a conversa, a 

didática, é bem mais fácil”. Preocupo-me com esta afirmação, que ainda foi 

complementada por Ana Luisa: “o diálogo”. Para elas, o simples fato de conversar com 

as pessoas fora do padrão seria algo mais difícil ou trabalhoso. Embora revelem que 

tenham amigos assim, esclarecem que estes muitas vezes sofrem com a exclusão na 

escola e nem sempre convivem entre si.  

Esta atitude pareceu ser algo corriqueiro para elas, como uma consequência 

normal e esperada. Algo reativo, no sentido de que se você não se encaixa nos padrões, 

automaticamente será excluído dos demais. Respostas quase automáticas dos sujeitos a 

determinadas situações. Para Coulon (2017, p. 145), 

 

essa organização reproduz a organização social da vida cotidiana, que é mais 

complexa e incide sobre conjuntos mais vastos. A vida social é feita de 
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inúmeros marcadores sociais, sem os quais não haveria vida social possível. 

Essas marcas não existem a priori fora dos atores, mas, ao contrário, são 

produzidas, continuamente, nas interações entre os membros da sociedade, no 

grupo, na sala de aula, na reunião entre amigos, nas conversas telefônicas, 

nas declarações de amor etc. Uma vez que esses marcadores são conhecidos, 

saberemos reconhecê-los rapidamente. 

 

Entendo estes marcadores como sendo estas respostas automáticas, que 

ultrapassam os muros da escola e refletem também no convívio social dos indivíduos. 

As adolescentes deduzem ou são levadas a deduzir que, ao não se encaixarem nos 

padrões, automaticamente não podem se sentir pertencentes ao grupo considerado 

dentro nas normas de enquadramento da beleza. Trata-se de um rótulo, que dificilmente 

é passível de troca. Sobre isto, Coulon (2017, p. 154) diz que “a atribuição de rótulos no 

meio escolar torna-se um fato social institucionalizado que tem um significado estável 

para a instituição escolar, embora seja o produto das suas próprias práticas, que são 

evidentemente determinantes para a trajetória do aluno”. Por isto é tão importante 

pensar nesses corpos rotulados e estigmatizados na escola, pois o futuro deles pode estar 

comprometido com estes momentos vividos. 

Uma das colaboradoras que havia se atrasado por motivo de trabalho, entrou na 

sala de vídeo. Para ela conseguir se enturmar e participar da conversa, elaborei um 

breve resumo sobre o que já havíamos conversado até aquele momento. Diante disto, 

perguntei se ela se sentia dentro ou fora do padrão. Ela pareceu hesitar diante do que lhe 

contei sobre a conversa que já havíamos tido antes dela chegar. A impressão que tive foi 

de que a sua resposta foi mais baseada no que ouviu do que realmente ela sentia, mas 

estou ciente que possa ter sido apenas uma mera impressão. Samantha respondeu 

também que sim, que acha que está dentro dos padrões, mas em relação à convivência, 

ela falou: “hum, é, pra amigo é mais difícil né. Porque eles tentam estar dentro do 

padrão, mas é mais difícil. Eu já vi amigos meus sofrerem bullying e aí querer mudar 

por causa disso”. Isto ratifica a separação que ocorre nas escolas entre as pessoas que 

estão dentro e fora do padrão de beleza. 

Para as colaboradoras que se sentem dentro dos padrões, perguntei se sempre se 

sentiram assim e todas responderam que não. Elas relacionam essa mudança com o 

amadurecimento e aceitação, bem como a aspectos de melhoria na aparência física que, 

para elas, ajudaram a estarem desta forma hoje. Ana Luisa fala que tinha um problema 

em seus dentes que a fazia pensar não estar dentro dos padrões e isso a afligia, querendo 

passar rapidamente por esta época. Um ponto interessante que ela toca é o de que, 
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quando sofria bullying por isso, respondia aos ataques: “eu não achava justo eu sofrer 

bullying por aquilo que eu achava normal. Então quando eu sofria algum tipo, assim, 

faziam algum comentário que eu não gostava, eu ia na diretoria, eu chegava em casa 

contava para minha mãe”. Isto demonstra que sim, estar dentro dos padrões era algo 

importante para ela. Mesmo assim, ela reagiu aos ataques pensando na injustiça desta 

violência com aqueles que não são da mesma forma. Mais uma vez ficou nítido que o 

conforto trazido por estar dentro do enquadramento é proporcional ao medo de estar 

fora dele e ser punido.  

Já Samantha admitiu que já se sentiu pressionada para se encaixar, tanto por 

amigos quanto pela internet e pela família. Hoje ela já se sente confortável com isso e 

sabe lidar melhor. É importante salientar que Samantha foi a única colaboradora que 

respondeu no questionário que se sente pressionada pela escola, mas, em contrapartida, 

também foi a única que enviou sua foto sem maquiagem. De certa forma, ela 

demonstrou que realmente encontrou métodos para lidar melhor com a questão mesmo 

diante da violência dos enquadramentos. Outro ponto importante a ser ressaltado e pude 

efetuar a análise posteriormente, é que Samantha e Ana Luisa estudam na mesma 

escola, porém, no questionário, Ana Luisa disse não se sentir pressionada pela escola. 

Compreendemos através desta constatação, que esta pressão pode passar pelo campo 

dos sentidos e, portanto, ser percebida diferenciadamente por cada um dos corpos. Outra 

possibilidade é a de que a escola exerça algum tipo de pressão diferenciada entre os 

alunos e, consequentemente, cada um seja sensível a ela de formas diferentes. 

Questionei-lhes se pessoas fora dos padrões de beleza conseguem se destacar na 

escola ou se ficam mais vulneráveis. Foram unânimes em responder que ficam 

vulneráveis. Elas revelaram que essas pessoas acabam ficando mais isoladas, tímidas, 

tem poucos amigos e até uma postura antissocial. Talvez elas não tenham se dado conta 

da nossa vulnerabilidade compartilhada, dos corpos dependentes uns dos outros a todo 

momento, independente de seus padrões. Para Butler (2018b, p. 163),  

 

a vulnerabilidade não pode ser associada exclusivamente à possibilidade de 

injúria. Toda capacidade de reação ao que acontece é uma função e um efeito 

da vulnerabilidade – de estar aberto a uma história, registrando uma 

impressão ou tendo algo impresso no entendimento. A vulnerabilidade pode 

ser uma função de abertura, ou seja, de estar aberto a um mundo que não é 

completamente conhecido ou previsível. 

 

Isto ratifica a noção de que somos todos vulneráveis, embora a vulnerabilidade 

de alguns corpos se torne mais “visível” e nem todos os sujeitos tenham a consciência 
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disto. Questionei como elas agiriam se uma amiga não estivesse se sentindo bem por 

estar fora dos padrões e elas relataram ser necessário o uso de conversas, conselhos e 

elogios para melhorarem a situação. Existiria então espaço para todos os corpos dentro 

da escola? Elas se dividiram na resposta. Para Samantha existe este espaço, mas “é 

questão de você saber lidar com isso. Porque se você for mais gordinha ou mais 

magrinha, você vai sofrer bullying querendo ou não”. Presumi com este relato que, para 

elas, estar nos padrões passa pelo fato de ter um corpo mediano que não esteja nem 

gordo, nem muito magro. Mais uma vez a violência ética contra aqueles que não estão 

nestes padrões aparecendo em seus relatos e como elas falaram demonstrou o quanto 

isto está enraizado dentro da escola, tornando-se algo comum. 

Perguntei-lhes se na escola já foi possível identificar algo que ajudou a 

identificar o sentido da beleza. Elas responderam que sim e questionadas de que forma 

isso acontece, disseram: “a forma que eu via algumas pessoas tratando as outras” ou 

“é, tipo assim, se uma pessoa tá usando tal roupa, todo mundo elogia. Ah, aquilo ali é 

bonito, eu acho bonito. Estilo de cabelo” ou “nossa, se a fulana hoje veio de cílios e 

batom. Oh, de rímel e batom. Nossa, isso é bonito. Aí vai todo mundo atrás e vai todo 

dia de rímel e batom pra escola”. Sendo assim, o sentido da beleza para elas está ligado 

ao que os outros repercutem, ou seja, aquilo se torna bonito na medida em que os outros 

elogiam. Entramos mais uma vez na questão do reconhecimento: só existe aceitação se 

o outro confere reconhecimento.  

Como estender esse reconhecimento a um número maior de mulheres? 

Perguntei-lhes o papel da escola nessa questão. Ana Luisa disse: “eu acho que falando 

mais sobre o assunto, sabe? Porque querendo ou não, a gente não fala muito sobre isso 

na escola. Não é falado sobre isso na escola. Eu acho que deveriam falar mais sobre 

isso, sabe?”. Letícia refletiu: “mostrando que cada um tem sua própria beleza” e Ana 

Luiza complementou: “não sei, acho que mostrando que todos temos nossa forma física 

mas o que realmente importa é a beleza interior”. Perguntei-lhes se seria como aquela 

conversa que estávamos tendo naquele momento e Maria Clara prontamente respondeu: 

“isso, exatamente”. Ela foi a única que havia respondido no questionário que a escola 

trata do conteúdo beleza, mas não sabia explicar de que forma. Durante a roda de 

conversa, ela explicou já ter visto essa iniciativa em outras escolas, como a utilização 

dos jornais estudantis e rádios, mas que esta não é a realidade de onde estuda. Vi 

claramente nelas uma crítica da escola da forma como está estruturada hoje, sem espaço 

para esse tipo de debate.  
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De acordo com Coulon (2017, p. 169), “a organização pedagógica responde 

mais frequentemente aos interesses burocráticos da escola que aos interesses de 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes”, o que ficou claro nestas falas das 

colaboradoras. Maria Clara complementou: “eu acho que assim, não, igual, ter igual 

matérias a gente tem aula todos os dias. Não ter tipo, aula todos os dias assim. Mas ter 

palestras, ter algumas dinâmicas que possam incluir todos os alunos”. A necessidade 

de diálogo é evidente e elas deram até mesmo exemplos de como isso poderia ser 

incluído no dia-a-dia escolar, seja através de palestras, de matérias nos jornais estudantis 

ou de conversas com os próprios professores. 

Para Maria Clara, o fato da escola onde estuda padronizar o uniforme por 

completo ajuda na questão dos enquadramentos. De acordo com ela, o fato de estarem 

todos iguais e a rigidez dessa exigência impede que sejam criadas competições entre os 

alunos. Perguntei às demais se elas gostam de usar uniforme e somente Ana Luiza disse 

que não. Maria Clara complementou: “eu gosto também, porque eu acho que não vê 

diferença, né? Fica todo mundo igual e você sabe que você tá no seu ambiente escolar”. 

Com exceção de Ana Luiza, para todas as outras, mesmo que não houvesse a exigência 

do uniforme, elas prefeririam estar usando. Ainda perguntei se todas se sentem bonitas 

com o uniforme e a concordância foi unânime. Neste ponto, me chamou a atenção o 

pensamento de Maria Clara. Para ela, o fato de estarem todos iguais é algo benéfico e 

confortável, deixando a sensação de que o enquadramento do uniforme ajudaria no 

cotidiano escolar. Isto vai de encontro a diversos pensamentos aqui expostos, onde o 

respeito às particularidades e individualidades seria mais prazeroso e compreensível do 

que o ato de enquadrar a todos dentro de uma mesma forma. Sempre que existir uma 

moldura, um enquadramento, irá existir aquilo que fica de fora e mesmo que na escola 

aquilo possa ser confortável para ela, o mundo para além dos muros da escola será bem 

adverso desta percepção. Isso traria frustração a ela? Será que ela gostaria de enxergar a 

sociedade somente com pessoas padronizadas? Estas são algumas perguntas que me 

vieram à mente depois, ao analisar a conversa e penso em Butler (2017b, p. 17) ao falar 

sobre a universalidade não ser violenta por definição. “Ela não o é. Mas há condições 

em que pode exercer a violência”. 

Entrei na questão das fotografias, perguntando-lhes se gostam de tirar “selfies” e 

todas responderam que sim. O que precisa então ter nessas fotos para elas se sentirem 

bonitas? Para elas, os mecanismos são diversos: filtros, máscara de cílios, lugar, 

iluminação, ângulo. Nenhuma delas relatou algo ligado aos sentimentos em relação a si 
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mesmas, deduzindo que os pontos mais importantes seriam ligados aos aspectos físicos 

da fotografia. Penso na pergunta que Duarte Jr. (2000, p. 18) faz: “de que modo o nosso 

corpo foi transformado numa espécie de máquina, independente não só do ambiente 

onde vive, mas também dos próprios pensamentos e sentimentos nele e por ele 

gerados?”. Parece não importar mais como as pessoas se sentem e sim, como elas 

aparecerão para o mundo através dos recursos de embelezamento. Mente e corpo se 

distanciam na tentativa de encontrar o sentido da beleza. Continuando a roda, perguntei 

sobre o que mudariam para se sentirem mais bonitas e as respostas foram em torno da 

aparência física, citando a barriga como exemplo.  

Perguntei se elas têm o costume de tirar fotos sem filtros e sem maquiagens e as 

respostas foram divididas. Mas elas foram contundentes ao afirmar que não publicam 

essas fotografias. Samantha (que foi a única a me enviar a foto sem maquiagem) disse 

que publica e que não vê problema nenhum nisso. Retornei ao perfil obtido através do 

questionário para analisar seu pensamento. Ela é a mais velha dentre as colaboradoras e 

a única que já trabalha, o que me fez pensar que a maturidade e a realidade vivida por 

ela atinge sua construção do sentido da beleza. De acordo com suas respostas no 

questionário, embora se sinta pressionada a seguir os padrões de beleza, ela demonstrou 

resistência a eles. Samantha se sente bonita, independentemente de estar submetida aos 

enquadramentos vigentes e isto pode estar relacionado pelo seu momento de vida, onde 

o mundo sensível passa a ter uma importância maior. 

Em relação a se sentirem feias em algumas fotos, elas simplesmente as excluem 

ou as deixam guardadas para que em um reexame, talvez elas sintam a beleza. Maria 

Clara disse: “você pode tirar uma foto hoje, tirar desse jeito que eu tô e eu hoje achar a 

foto horrível. Vai passar a semana que vem, eu vou tá achando a foto a coisa mais 

maravilhosa que existe”. Isto indicou que, de alguma forma, aquela moldura estática da 

fotografia pode passar por outro campo de inteligibilidade e conferir reconhecimento de 

beleza em um momento posterior. Ou, então, com a volatilidade dos padrões de beleza, 

aquilo que naquela ocasião não lhe parecia belo, em outra ocasião pode parecer, pois, os 

requisitos de beleza se modificaram. 

Não poderia deixar de questioná-las sobre o fato de somente uma delas ter me 

enviado a fotografia sem maquiagem. Elas justificaram: “creio que é porque a 

maquiagem esconde manchas e afina áreas na qual temos inseguranças”, “pois a 

maquiagem dá uma segurança a mais”, “eu me sinto mais bonita maquiada”. Aqui, me 
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recordei das palavras de Butler (2017b, p.23) em relação às nossas respostas quando 

somos interpelados pelo outro: 

 

O ato de relatar a si mesmo, portanto, adquire uma forma narrativa, que não 

apenas depende da capacidade de transmitir uma série de eventos em 

sequência com transições plausíveis, mas também recorre à voz e à 

autoridade narrativa, direcionadas a um público com o objetivo de persuadir. 

 

Quando elas foram interpeladas por mim a se retratarem em seu modo belo, a 

narrativa que veio com a foto é a de que a maquiagem é uma pré-condição para se 

sentirem bonitas. Foi a forma que elas encontraram como argumento para justificar a 

sua beleza. Ainda, conforme Butler (2017b, p. 26), 

 

se dou um relato de mim mesma em resposta a tal questionamento, estou 

implicada numa relação com o outro diante de quem falo e para quem falo. 

Desse modo, passo a existir como sujeito reflexivo no contexto da geração de 

um relato narrativo de mim mesma quando alguém fala comigo e quando 

estou disposta a interpelar quem me interpela. 

 

Se fossem interpeladas em outra ocasião, as fotos enviadas seriam as mesmas? 

Ou a partir do momento em que elas conheceram os objetivos da pesquisa, ou seja, o 

que o outro pretendia, a foto maquiada passou a ser uma necessidade para sua 

apresentação? A forma como falaremos sobre nós ou nos definimos através de uma 

imagem depende das normas sociais nas quais estamos inseridos e demonstram nossa 

influência por elas. Maria Clara e Ana Luisa, que demonstraram grande interesse ao 

falar sobre o assunto, foram as que responderam no questionário que se maquiam para ir 

à escola, além de acharem a beleza algo importante. Elas se sentem mais bonitas ao se 

apresentarem dessa forma, de acordo com suas falas. A maquiagem se tornou uma pré-

condição de aparecimento, uma preparação para ir ao encontro do outro e uma forma de 

levar uma interpretação pronta de si antes que este outro faça sua própria leitura.  

Ainda investigando essa relação com o outro, perguntei-lhes se para se sentirem 

bonitas, precisam que as outras pessoas também achem. Elas ficaram em dúvida sobre o 

que responder, mas acabaram relatando que sim, existe uma dependência da opinião 

alheia. Porém, esta interferência não é conferida a qualquer pessoa, e sim ao seu círculo 

íntimo como pais e amigos. O outro que legitima o sentido da beleza para elas precisa 

ser alguém que elas reconhecem, que tenham uma relação de afetividade. 

Perguntei-lhes se a forma de sentir a beleza vai se modificando com o tempo e 

elas acreditam que sim. Para elas, o amadurecimento, as experiências e o 
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autoconhecimento vão trazendo novas formas de encontrar o belo. A mesma coisa se 

aplica nas relações delas com as outras pessoas. À medida que se relacionam, sua ideia 

de beleza vai se modificando por não estarem, de acordo com elas, ligada somente ao 

aspecto físico. Onde elas irão encontrar esse estímulo para valorizar o sensível? Da 

forma como está hoje, não parece ser na escola. Para Duarte Jr. (2000, p. 24), “a 

sensibilidade que funda nossa vida consiste num complexo tecido de percepções e 

jamais deve ser desprezada em nome de um suposto conhecimento ‘verdadeiro’”.  

Já me aproximando do fim da conversa, perguntei-lhes se teriam mais algum 

ponto que gostariam de conversar. Ana Luisa levantou a questão do quanto as mulheres 

são mais pressionadas que os homens e sua indignação foi extensiva às outras 

colaboradoras. Conversamos sobre a história das mulheres ser escrita, na maioria das 

vezes, por homens e como isto nos afeta hoje, fazendo com que elas cheguem a 

conclusão de que dificilmente o mundo deixará de ser machista. Existe uma evolução, 

mas sem nenhum vislumbramento de término. 

Finalizei a roda de conversa agradecendo imensamente a participação de todas 

elas e não pude deixar de registrar, nesta dissertação, o quanto foi importante para elas 

falar sobre o assunto. Samantha disse: “foi ótimo, uma experiência totalmente diferente. 

Foi muito legal, foi muito divertido”. Ana Luisa concordou: “realmente, foi bom falar 

sobre, né?”. Maria Clara finalizou: “eu nunca tinha sentado assim pra bater um papo 

disso. Então acaba trazendo a oportunidade pra gente também”. Soou como um grito 

de socorro e é isso que levei para as considerações finais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para finalizar esta dissertação, não pude deixar de recapitular a principal 

pergunta da pesquisa: quais os sentidos da beleza feminina para as mulheres 

adolescentes estudantes do ensino médio regular? No caminho em busca desta resposta, 

encontrei diversos questionamentos perturbadores, mais dúvidas, surpresas e 

incoerências. Também encontrei uma linha tortuosa de reflexões que apresentei aqui. 

O primeiro ponto que retorno é em relação à ser adolescente atualmente. Este 

estudo demonstrou que a adolescência e as cobranças envoltas a ela são algo que 

transcende o limite do tempo. Sempre haverá dificuldades e expectativas em torno da 

adolescência, independente da época e cultura em que se está inserido. Não há que se 

dizer que em tal época era mais difícil ou mais fácil. É, na maioria das vezes, um 

momento conflituoso interna e externamente para o sujeito, independente da 

temporalidade. 

Ao adentrar na questão da beleza com essas adolescentes, confirmei minha 

expectativa sobre a sua importância. A beleza demonstrou ser um aspecto que lhes 

importa desde muito cedo e perpetua sua importância ao longo da vida. Estudar este 

tema me trouxe não só respostas e indagações, como também uma preocupação com o 

futuro. Na primeira seção, quando falei em corpos que sofrem e lutam, expondo uma 

possível violência intrínseca aos enquadramentos, certamente eu ainda não tinha noção 

do que encontraria ao longo desta pesquisa.  

Os enquadramentos mostraram-se não só violentos, mas assustadoramente 

silenciadores. Eles acontecem o tempo todo, de todas as formas e às vezes, 

imperceptíveis. Os corpos nem sempre sofrem e lutam. Muitas vezes somente sofrem, 

submersos em uma incapacidade de lutar. Até mesmo porque a luta pode não ser uma 

necessidade para eles. As normas, inseridas nos corpos, performam, perpetuando sua 

intencionalidade. Ao buscar uma resistência e enfrentamento das normas sociais que 

regem os enquadramentos, o que para mim, seria algo óbvio, encontrei também 

passividade e aceitação deste modo de corporeidade.  

Não pude deixar de refletir sobre minha expectativa pessoal neste encerramento 

do trabalho, pois ele é uma reflexão para todas as mulheres. Envolvida na pesquisa e na 

minha própria ideia de ser uma pessoa fora do padrão de beleza atuante, me surpreendi 

com o caminho que este estudo me levou. Quando Butler (2018b) fala que o mundo 

deveria oferecer apoio aos que realizam as rupturas com a normatividade, já nos era 
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claro que esta ação encontrava-se sem respaldo. Ao conversar com as colaboradoras, foi 

confirmado que os corpos que estão fora dos enquadramentos previstos pelas normas 

encontram-se em um limbo social. O que seria isto? Estes corpos são esquecidos e 

negligenciados e como elas mesmas disseram, a socialização é precária nas instituições 

sociais como a escola. O que mais me preocupa nesta história é a posição silenciada dos 

corpos que se encontram no limite dos padrões de beleza.  

A partir do momento em que elas se encaixaram nos enquadramentos, se 

tornaram passivas e simplesmente aceitaram que existem outros sujeitos do “lado de lá”. 

Estes corpos que estão de fora já se encontram também silenciados. Então, ao invés de 

uma luta que pessoalmente eu esperava encontrar, encontrei os dois lados da 

normatividade assustadoramente complacentes.  

O outro apareceu como um ideal, que não surge somente na alteridade, ou seja, 

em se colocar no lugar do outro. Este ideal habita as relações de poder, persuadindo os 

sujeitos a serem o mais parecido com outro possível. Em outras palavras, percebi que 

para essas adolescentes, ser ou estar como um outro que julgam ser ideal, é também se 

sujeitar a um poder intrínseco que nem sequer pode ser percebido. A criação de um 

ideal é uma demonstração de poder. Não é qualquer sujeito que pode criar um ideal, que 

consegue se destacar para tornar-se um enquadramento digno de ser copiado. Existe 

uma rede de poder por detrás dos enquadramentos que legitima o que pode e o que não 

pode se tornar um “exemplo”. Esta rede de poder perpassa por questões 

socioeconômicas, pelos espaços de aparecimento, pelas crenças pessoais, pela cultura 

que se está inserido, dentre outros pontos que precisam continuar a ser estudados. 

A fotografia demonstrou ser irrefutável e imprescindível para os 

enquadramentos. Ela legitima o reconhecimento e a sujeição ao poder. Através das 

fotografias, como espaço de aparecimento, as mulheres adolescentes buscam publicizar 

as normas que se sentem pertencentes. A foto perpetua o enquadramento julgado como 

ideal e, concomitantemente, age dividindo os corpos entre os que podem e os que não 

podem ser vistos. Por isso, as mulheres não permitem que as fotos em que se sentem 

feias sejam publicadas. Se assim o fizessem, estariam indo contra às normas que as 

regem e poderiam ser socialmente punidas por esta “contravenção”.  

As fotografias são um método claro de submissão à normatividade e de tornar 

evidente o posicionamento do sujeito, seja ele dentro ou fora do padrão. Por isso, elas 

possuem requisitos para serem publicadas: bom ângulo, boa iluminação, maquiagem, 

filtros, dentre outros. Se não atender a estes requisitos, elas não possuem 
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permissibilidade para aparecer, pois, não concordarão com as normas de enquadramento 

vigentes. As fotos se tornaram o cartão de apresentação e não importa se condizem ou 

não com a realidade. O importante é estar em um enquadramento perfeito, levando uma 

interpretação conforme o que o sujeito julga que o outro espera ver. 

Confesso que o relato das colaboradoras, paralelamente com o desejo delas de 

falar sobre o assunto e a constatação pelas mesmas sobre os abusos sofridos pelos 

corpos fora dos padrões, me deixaram confusa. Então reexaminei tudo que já havia 

estudado sobre o assunto e comecei a vislumbrar um entendimento daquilo que estava 

diante de mim. Esta poderia ser a violência ética que Butler nos fala, silenciando uma 

porção de sujeitos na busca de reconhecimento. Para isso, apresento alguns dilemas 

éticos questionados pela autora (2018b, p. 113):  

 

O que está acontecendo está tão longe de mim que não posso ter nenhuma 

responsabilidade por isso? O que está acontecendo está tão perto de mim que 

não suporto ter que assumir responsabilidade por isso? Se não fui a causa 

daquele sofrimento, ainda assim sou responsável por ele de algum modo? 

 

Para essas adolescentes, me parece que não. Elas não se sentem responsáveis 

pela exclusão dos corpos fora dos padrões e nem serem a causa do sofrimento deles. 

Para elas, isto é algo construído pela sociedade, mas se esquecem que estão inseridas 

nela. Estar dentro e fora dos padrões pode ser algo normal, aceitável, cotidiano e com a 

licença do linguajar, “tá tudo bem”. Mesmo quando provocadas por minhas perguntas, 

elas se mostraram tranquilas diante dessas questões.  

 

Mas é só quando entendemos que o que acontece lá também acontece aqui e 

que “aqui” já é necessariamente outro lugar, que temos uma chance de 

compreender as difíceis e instáveis conexões globais de formas que nos 

permitem conhecer o transporte e a restrição do que ainda podemos chamar 

de ética (BUTLER, 2018b, p. 134). 

 

Apesar de dizerem que se sentem confortáveis na posição que estão, em diversos 

momentos de seus relatos revelam o contrário. O ato de se enquadrar revelou que existe 

uma necessidade de estar submetida a algo ou alguém, sempre dependente do outro, 

para se sentirem reconhecidas e pertencentes à sociedade. Para as que se sentem dentro 

dos padrões, quando não se encontravam deste modo, não estavam satisfeitas e agora 

constatam a necessidade de manter esse status. Para as que se sentem fora dos padrões, 

nitidamente é algo que as incomoda. Não necessariamente por seus aspectos físicos, 

mas certamente, pela forma como vivenciam esta questão. É neste momento que deve se 



112 
 

inserir a questão da opacidade de nossa identidade. Esta confusão trazida por elas ao 

relatarem, ora se sentirem indignadas e ora acatarem os enquadramentos sem discussão, 

é parte do fato de não conhecermos a nós mesmos por completo. Visto que não 

podemos ter controle sobre tudo aquilo que nos foi inserido, demonstramos nossa 

incompletude e incoerência em situações como esta.  

Conforme elas mesmas relataram, os corpos fora dos padrões estão mais 

vulneráveis na escola. Antes de analisar este ponto, devo lembrar que, para este estudo, 

nos prendemos ao recorte do relato de cinco colaboradoras e amplificamos suas 

vivências para esta análise. Poderíamos ter outra visão se conversássemos com outras 

colaboradoras? Sim, poderia acontecer e este é um trabalho inicial que, certamente, 

gerará novas discussões e pesquisas importantes sobre o assunto. Se encontramos nas 

falas das colaboradoras que existem corpos mais vulneráveis na escola, é porque ainda 

há muito o que se pesquisar sobre essa vulnerabilidade e o impacto disto na vida dessas 

pessoas. O que um corpo considerado mais vulnerável dentro da escola carrega dessa 

vulnerabilidade para a sua vida adulta? Qual o impacto desse momento vivido no seu 

reconhecimento como indivíduo no futuro? São algumas das questões que este estudo 

provocou e que merecem continuar sendo pesquisadas. 

Continuando, podemos pensar no corpo fora do padrão e mais vulnerável, como 

uma escolha. Para Butler (2018b, p. 140), “algumas vezes o objetivo de uma luta 

política é exatamente superar as condições indesejadas de exposição corporal. Outras 

vezes a exposição deliberada do corpo a uma possível violência faz parte do próprio 

significado de resistência política”. Esta pode ser a forma que esses corpos encontraram 

para se fazerem presentes em suas reivindicações. É possível querer estar fora do 

padrão, como uma escolha de resistência, como um ato de fazer aparecer sua liberdade 

de escolha e não se sentir violentado por isso. Realmente, podem existir corpos que não 

se consideram dentro do padrão de beleza e não se sentem desconfortáveis com isto, 

pois se trata de sua escolha pessoal que não está sendo pressionada pelas relações de 

poder que se insere. Esta visão, também merece ser estudada e compreendida, buscando 

os embasamentos desse olhar. 

Em relação ao reconhecimento, diante do que conversamos, vejo que os dois 

lados (dentro e fora dos padrões) se reconhecem. Isso não significa que estejam em uma 

mesma caminhada. Existe um apagamento dos corpos fora dos padrões e, ao mesmo 

tempo, em que eles buscam seu espaço de aparecimento, eles também se rendem a esta 

exclusão. Como as colaboradoras disseram, a convivência se torna difícil. Quando elas 
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ainda dizem que o diálogo é algo complicado entre os dois lados, acredito que estejam 

se referindo à dificuldade de ouvir as reivindicações e/ou apelos daqueles que não se 

sentem pertencentes. O pensamento seria: se não enxergo no outro, detalhes de mim, 

não tenho responsabilidades com ele. Se não sou responsável, não preciso estar aberta à 

comunicação com este outro. A escola hoje não é este local de mediação e acredito que 

poderia ser.  

Quando uma das colaboradoras disse não aceitar as críticas que recebia por sua 

aparência e brigava por isso, ela estava exercitando o seu direito de aparecer. Este 

direito que, muitas vezes, é negado para os corpos fora dos padrões, principalmente em 

espaços como a escola. Esses espaços de aparecimento são seletivos e reiteram as 

diferenças de tratamento dos corpos que enclausuram. Por falar em diferenças, 

questiono o porquê elas precisam ferir o meu eu? Porque a sociedade trata as diferenças 

como algo a ser abolido, ao invés de trabalha-las como uma dádiva? É possível 

normalizar a existência delas e assim, tornar as relações interpessoais menos violentas 

para diversos corpos. 

Na segunda seção, contextualizei a história da mulher e essa escola de que 

falamos. Sobre isto, é importante reafirmar que as mulheres continuam sendo 

constantemente mais pressionadas do que os homens, seja em qual campo for. Como as 

próprias colaboradoras disseram, é algo fatídico e dificilmente será completamente 

neutralizado. Porém, é imprescindível a continuidade da luta. Os corpos femininos 

continuarão em constante busca pela ampliação dos seus direitos que já deveriam ter 

sido reconhecidos. Cabe a nós enquanto sociedade, homens e mulheres, continuar a 

pesquisar, estudar e entender como o corpo feminino sofre, se cala, é violentado e ainda 

resiste. O futuro das mulheres depende desse enfrentamento, mesmo que diversos outros 

mitos, como o da beleza, ainda possam surgir. Este estudo demonstrou o quanto a 

beleza e todos os fatores que a envolvem são importantes para a história da mulher, bem 

como para o seu lugar na sociedade. Recomendo que não paremos por aqui e 

continuemos não só a entender a questão, como buscar a mudança de seus aspectos 

negativos. Ainda há muito a ser estudado. 

Em relação à escola pública de ensino médio regular, sua estrutura física e 

aporte teórico apenas exacerba as diferenças sem a preocupação com o diálogo entre os 

dois lados. Antes mesmo desta mediação, é preciso rever o tipo de educação que se 

pretende. Se a ideia é a de que a educação seja mais democrática e reflexiva, pensando 

na forma como estes cidadãos sairão da escola, é preciso discutir toda a relação de poder 
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instituída que influi diretamente neles. Faltam exemplos na escola de como construírem 

relações baseadas no cuidado de si e do outro, evitando comparações, enquadramentos e 

pressões à normatividade. Isto vai ao encontro do que as colaboradoras falaram na roda 

de conversa, onde explicam o quanto gostariam de ver essas discussões nas salas de aula 

e não só com seus pares, mas também com seus professores. Pela percepção delas, hoje 

isto não existe na escola ou quando minimamente aparece, ainda é insuficiente. Sendo 

assim, não posso deixar de pensar na educação do sensível proposta por Duarte Jr. Para 

o autor (2000, p. 14), “o mundo, antes de ser tomado como matéria inteligível, surge a 

nós como objeto sensível” e usar este sensível no campo educacional pode ajudar a 

minimizar a violência contra os sujeitos. 

Parece que estamos cada vez mais distantes do mundo sensível e do saber que 

ele traz, mas ainda acredito na possibilidade da vivência deste aspecto em nosso dia-a-

dia. Talvez isto ocorra pela forma como nossa sociedade está estruturada hoje, baseada 

no capitalismo. Tudo se compra, tudo tem um preço, tudo pode ser transformado se 

houver dinheiro para pagar. E se não tiver, a permuta é permitida. O importante é 

adquirir, é ter, é aparentar ser. A educação que recebemos dentro da escola contribui 

para a formação dessas pessoas/produtos que estão sempre ali dispostas para servir essa 

sociedade de consumo. Temos valor enquanto corpos enquadrados e servimos a um 

interesse mercadológico e político, conforme Sontag (2004) já havia explicitado. 

Sendo assim, é preciso buscar alternativas para modificar esta situação, dado que 

esse modo de corporeidade tem trazido tantos conflitos. Formamos profissionais, mas 

não estimulamos seu desenvolvimento sensível, sendo que há a possibilidade de 

contrabalançar estes dois tipos de conhecimento. De qualquer forma, ainda há muito a 

se discutir, mas estou certa da necessidade urgente de iniciar este trabalho. Para Duarte 

Jr. (2000, p. 177), “uma educação que reconheça o fundamento sensível de nossa 

existência e a ele dedique a devida atenção, propiciando o seu desenvolvimento, estará, 

por certo, tornando mais abrangente e sutil a atuação dos mecanismos lógicos e 

racionais de operação da consciência humana”. 

Adentrando na questão da beleza, percebo que existem sim, padrões e que eles 

são mutáveis, servem ao capitalismo e são violentos física e eticamente. Os padrões de 

beleza são ligados aos aspectos físicos e atingem diretamente os sentidos da beleza para 

as mulheres adolescentes. Diante de tudo o que aqui foi exposto, posso pensar que o 

sentido da beleza feminina para as mulheres adolescentes estudantes do ensino médio 

regular está em estar dentro dos padrões de beleza impostos pela sociedade. Porém, este 
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sentido está ameaçado por um movimento que busca o sensível. Uma ameaça vista com 

bons olhos, pois, ao mesmo tempo em que elas se sentem presas aos enquadramentos 

normativos, veem no uso da sensibilidade, uma possibilidade de se livrar destas 

amarras. O sentido da beleza para elas também habita as relações, mas ainda de um 

modo tímido, pouco incentivado. É revestido de medo, de muito discurso e pouca ação. 

Que tal incluir a escola como meio para mediar esse sentido? Esta é a minha sugestão. 

Ciente das (in)conclusões que também apresento, não posso deixar de falar 

também do quão difícil pode ser a implantação desta educação do sensível. Falar sobre 

o que sentimos e sobre nossos sentidos é cercado de preconceitos, até mesmo no meio 

acadêmico. Mas é preciso enfrentar esta barreira e permitir, além de (re)conhecer, que 

isto importa e faz parte de nossa vida vivida. Nossos olhos devem e podem se voltar ao 

sensível e eu acredito nesta educação como um modo de melhorar todos os problemas 

que este estudo encontrou. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezada (o) responsável, 

A menor __________________________________________, sob sua 

responsabilidade, está sendo convidada a participar da pesquisa Os sentidos da beleza 

feminina: fotografias e relatos de mulheres adolescentes estudantes do ensino 

médio, desenvolvida pela pesquisadora Vanessa Regina Gonçalves Nogueira, mestranda 

do Programa de Pós-graduação em Educação da UFSJ. 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar os sentidos da beleza feminina para 

as adolescentes estudantes do ensino médio regular, bem como identificar como estes 

sentidos estão presentes na escola e na vida destas adolescentes. 

O convite à participação da menor sob sua responsabilidade se deve ao fato dela 

estar regularmente matriculada em uma escola de ensino médio regular. 

Caso o(a) Sr(a) concorde com a participação da (NOME DA PARTICIPANTE), 

ela deverá participar das seguintes atividades: 1) Responder a um questionário 

socioeconômico para conhecermos melhor o perfil dela. 2) Enviar uma fotografia dela 

mesma que revele o sentido beleza para ela. 3) Fazer um breve relato sobre o porquê da 

escolha. 3) Participar de uma roda de conversa onde ela será convidada, juntamente com 

as outras participantes, a falar sobre os diversos aspectos da beleza. Todas estas 

atividades serão feitas de forma remota devido à pandemia.  

Os riscos para as participantes da pesquisa são baixos, podendo ocorrer algum 

incômodo ao responder às perguntas sobre beleza, que eventualmente pode ser 

considerado um tema delicado e repleto de tabus. Mas, para diminuir a chance desse 

risco acontecer, os objetivos da pesquisa serão claramente expostos antes do início dela, 

bem como será enfatizado que os participantes estarão colaborando com a reflexão e 

apontamento de questões importantes sobre a beleza feminina na cultura escolar. As 

participantes terão o contato da pesquisadora, a quem poderão procurar para esclarecer 

dúvidas ou ainda manifestar o desejo de desistir da participação na pesquisa.  

Para participar desta pesquisa, a menor sob sua responsabilidade e o(a) Sr(a) não 

irão ter qualquer custo e, se porventura, algum gasto eventual ocorrer decorrente da 

participação na pesquisa, a pesquisadora principal assumirá esta despesa. Para garantir 
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que elas não sofram qualquer constrangimento com o material decorrente da coleta de 

dados, propomos apresentá-los às participantes da pesquisa antes da análise do material. 

Ela terá todas as informações que quiser sobre esta pesquisa e estará livre para 

participar ou recusar-se a participar. O(A) Sr(a) como responsável pela menor poderá 

retirar seu consentimento ou interromper a participação dela a qualquer momento. A 

participação é voluntária e o fato em não deixá-la participar não vai trazer qualquer 

penalidade ou mudança na forma em que ela é atendida. O nome ou o material que 

indique a participação da menor não será liberado sem a sua permissão. A menor não 

será identificada em nenhuma publicação.  

Os resultados gerais poderão ser divulgados em palestras dirigidas ao público 

participante, artigos científicos e na dissertação/tese. Os resultados de forma individual 

serão repassados aos participantes e/ou seus responsáveis e a equipe de pesquisadores 

estará sempre à disposição para eventuais esclarecimentos. 

As imagens coletadas durante a realização dos procedimentos poderão fazer 

parte dos dados para estudo e/ou divulgadas em periódicos e reuniões científicas. A roda 

de conversa terá duração aproximada de 40 (quarenta) minutos. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da CEPSJ. O Comitê de Ética é a instância que tem por 

objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 

dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

Dessa forma o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de 

modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da 

dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da privacidade. 

Tel e Fax - (0XX) 32- 3379- 5598                                             e-mail: cepsj@ufsj.edu.br 

Endereço: Praça Dom Helvécio, 74, Bairro, Dom Bosco, São João del Rei, Minas 

Gerais, CEP: 36301-160, Campus Dom Bosco 

Se desejar, consulte ainda a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP): Tel: 

(61) 3315-5878 / (61) 3315-5879 e-mail: conep@saude.gov.br 

Contato com a pesquisadora responsável: (dados suprimidos por questões de 

segurança) 

 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo 

que uma será arquivada pelo pesquisadora responsável e a outra será fornecida a você. 

Os dados coletados na pesquisa ficarão arquivados com a pesquisadora responsável por 
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um período de 5 (cinco) anos. Decorrido este tempo, a pesquisadora avaliará os 

documentos para a sua destinação final, de acordo com a legislação vigente. Os 

pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a 

legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando 

as informações somente para os fins acadêmicos e científicos. 

Declaro que concordo em deixá-la participar da pesquisa e que me foi dada à 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

 

São João del-Rei, ________ de _______________________ _____. 

 

 

 

_______________________________________ _______________________________ 

Nome do Responsável Assinatura do Responsável 

  

 

 

 

_______________________________________ _______________________________ 

Nome do Pesquisador Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE B – Questionário 

 

1. Nome 

2. Nesta pesquisa, gostaria de ser identificada por: (nome ou apelido). Se apelido, 

escreva-o. 

3. Sexo (feminino, masculino ou outro) 

4. Idade (15, 16, 17, 18) 

5. Cidade/Estado de nascimento 

6. Estado Civil (solteira, casada, outros) 

7. Tem filhos (Sim ou não) 

8. Ensino fundamental: (escola pública ou privada) 

9. Escola onde estuda 

10. Trabalha? (Sim ou não). Se sim, profissão. 

11. Com quem mora? 

12. Escolaridade materna 

13. Profissão materna 

14. Escolaridade paterna 

15. Profissão paterna 

16. Renda familiar (1 a 3, 4 a 6, 6 a 10, +10 salários mínimos, valor do salário 

mínimo atual é de R$ 1.045,00) 

17. Você gosta de estudar? (Sim ou não) 

18. Você gosta da sua escola? (Sim ou não) 

19. Para você, existem padrões de beleza? (Sim ou não) 

20. A escola trata do conteúdo beleza? (Sim ou não) 

21. Se sim, de que forma? 

22. Se não, você gostaria que fosse tratado? (Sim ou não) 

23. A escola lhe pressiona a seguir algum padrão? (Sim ou não) 

24. Você gosta se maquiar? (Sim ou não) 

25. Você se maquia para ir à escola? (Sim ou não) 

26. A beleza é importante para você? (Sim ou não) 

27. Você se considera bonita? (Sim ou não) 

 

 

 


