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“Corpo objeto, corpo suporte, corpo sujeito, corpo 
cultura, corpo mídia. Tudo é corpo. Hoje o corpo está 

onipresente na mídia e podemos encontrá-lo de várias 

maneiras. O discurso dos meios de comunicação e das 

artes, em geral, gira em torno do corpo.” (Garrini 
2007) 



 

 

 

  

 

RESUMO 

 

Este trabalho procura interpretar a relação entre as normas que permeiam a estética feminina na 

sociedade brasileira e o procedimento de formação de uma miss do interior do Ceará, bem como 

compreender se há uma padronização da beleza dessas garotas, como que essa se constrói e 

observar quais são suas consequências para quem está imersa nesse processo. Teve como 

metodologia inicialmente a pesquisa bibliográfica, para que pudesse ser construído o referencial 

teórico da pesquisa, e posteriormente a pesquisa de campo, que se deu através da realização de 

entrevistas semiestruturadas com cinco garotas que participaram do Miss Pacajus dos anos de 

2017 a 2019 ou estão se preparando para participar desse concurso. A partir das entrevistas, foi 

possível observar que as diretrizes sociais refletem na formação dessas misses do interior, 

produzindo, assim, um padrão corporal específico para participar desses concursos de beleza, 

ocasionando cobranças quanto à beleza e ao comportamento de suas participantes. 

Palavras-chave: Miss, padrão, estética, corpo. 

 

 

 



 

 

 

  

 

ABSTRACT 

 

This paper seeks to interpret the relationship between the norms that permeate the female 

aesthetics in Brazilian society and the training procedure of a miss from the interior of Ceará, 

as well as understand if there is a standardization of beauty of these girls, how it is built and 

observe what are the consequences for those who are immersed in this process. The 

methodology was initially bibliographic research, so that the theoretical framework of the 

research could be built, and then the field research, which occurred through semi-structured 

interviews with five girls who participated in the Miss Pacajus from 2017 to 2019 or are 

preparing to participate in this contest. From the interviews, it was possible to observe that the 

social guidelines reflect in the formation of these countryside misses, producing, thus, a specific 

corporal standard to participate in these beauty contests, causing demands regarding the beauty 

and the behavior of its participants.  

Keywords: Miss, pattern, aesthetic, body
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1 INTRODUÇÃO 

 

A beleza e o corpo feminino são construídos e valorizados dependendo da sociedade e 

do contexto retratados, ou seja, esses dois conceitos são mutáveis se observados em culturas, 

locais e conjunturas históricas distintas. Dentro de cada sociedade, desenvolvem-se padrões 

estéticos que ditam a imagem de um ideal feminino, de forma que esse tenha a maior aceitação 

social.  

Os modelos estéticos vigentes no Ocidente geram e difundem imagens exemplos de 

beleza e de corpos, as quais são criadas a partir de celebridades, influenciadores digitais. No 

Brasil, Mota (2012) nota a existência de dois moldes de beleza vigentes: a mulher associada 

culturalmente a nacionalidade brasileira, com curvas e silhueta bem definidas; e a relacionada 

a imagem que o universo da moda, dos desfiles e das revistas que retratam a magreza, 

valorização do corpo delgado sem formas e curvas marcadas, o “corpo cabide”.  

Observando a proliferação dos corpos magros, jovens, malhados e cada vez mais 

desnudos nas passarelas dos desfiles de moda, nas telas do cinema e da televisão, nas bancas de 

revistas e nas interações cotidianas, de acordo com Freyre (1986), é possível enxergar os 

mecanismos pelos quais as estruturas sociais imprimem suas marcas nos corpos dos indivíduos. 

Tendo em vista que os eventos de concurso de miss, assim como as ferramentas citadas, seguem 

com mais precisão certos critérios estéticos padronizados na sociedade brasileira, em que o 

corpo percebido se transforma em objeto de exposição, principalmente o feminino, este trabalho 

buscou compreender melhor a padronização dos corpos no processo de formação de uma miss 

em Pacajus e quais as consequências desse para as candidatas.  

Assim, essa pesquisa teve como principal objetivo compreender quais os impactos 

sofridos nos corpos das participantes dos concursos de Misses em Pacajus-Ce, município 

localizado a 51 km de Fortaleza, no sentido da adequação aos padrões exigidos ao longo da 

trajetória para se tornar uma miss.   

Como objetivo específicos, observamos as mudanças dos padrões de beleza e de corpos 

nos diferentes contextos históricos; examinamos a influência do patriarcado atrelado aos 

conceitos de feminilidade impostos às mulheres até os dias atuais no Brasil; averiguamos o 

culto ao corpo e à beleza na sociedade brasileira; estudamos a padronização de corpo no Brasil; 

entendemos a história dos concursos de miss da cidade de Pacajus.  



 

 

 

  

 

A escolha do objeto de estudo partiu das experiências de ter nascido em Pacajus e ainda 

residir na cidade atualmente, tendo, assim, contato com algumas das misses pacajuenses dos 

últimos anos, que estudaram comigo, e com primas que foram misses. Além disso, por já ter 

participado de alguns concursos e desfiles quando criança, interessou-me estudar sobre o 

assunto em debate para que se abranja o conhecimento sobre a temática a partir das categorias  

moda, comportamento e cultura.   

Desta forma, este trabalho contribuiu para entendermos as influências das exigências 

sociais estéticas sobre um grupo específico publicamente muito conhecido, as misses. Já que a 

moda também produz um corpo ideal que as pessoas, principalmente as 

mulheres, consideram digno de prestígio, e, assim como as roupas, os corpos também são 

moldados de acordo com o contexto histórico. O trabalho em questão contribuiu dessa forma, 

mostrando que há uma padronização corporal na sociedade Ocidental brasileira e que essa 

padronização reflete na formação de uma miss do interior do Ceará, ampliando os estudos sobre 

padronização corporal e o entendimento sobre moda e sociedade, que exige e fabrica essas 

misses.  

Tratou-se de uma análise de abordagem qualitativa, para a qual empregará o método de 

pesquisa bibliográfica seguida pela realização de entrevistas semiestruturadas a cinco 

misses pacajuenses dos anos de 2017 a 2019. Nas entrevistas, foram indagadas sobre: 1. Quais 

as motivações que as levaram a participar do concurso de miss; 2. Sobre o significado do título 

de miss; 3. Se houve alguma cobrança para atingir a estética requerida; 4. Se houve algum 

procedimento de padronização estética para se tornar miss; 5.  Qual a mudança causada a sua 

rotina cotidiana.  

O presente trabalho é composto por sete capítulos, sendo a Introdução o primeiro 

capítulo, e a metodologia da pesquisa, o segundo. O terceiro capítulo, intitulado Considerações 

sobre o culto ao corpo e à beleza, apresentou autores que discutem os quatro tópicos nele 

inseridos, são eles: as modificações estéticas nos diferentes contextos históricos, o patriarcado 

atrelado ao conceito de feminilidade, o culto à beleza atrelado ao feminino e a cultura de culto 

ao corpo no Brasil. O quarto capítulo, Padronização estética da mulher, explanou sobre os 

padrões de beleza feminino existentes no Brasil e qual é o que prevalece, além de explicar como 

tais modelos se estabeleceram na sociedade ao longo das décadas, ganhando valores e 

significados.  



 

 

 

  

 

O quinto capítulo, chamado Trajetória dos concursos de beleza, abordou sobre a história 

do Miss Brasil, do Miss Ceará e do concurso em estudo, o Miss Pacajus. O sexto, Misses de 

interior: corpo, moda e comportamento, apresentou as respostas aos questionamentos 

elaborados das entrevistadas, as analisou e as relacionou ao referencial teórico construído. O 

sétimo capítulo, intitulado Conclusão, finalizou a pesquisa reafirmando o que foi estudado e 

analisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Tipo de pesquisa 

 

Para entender o tema proposto e elucidar os questionamentos levantados na 

problematização é necessário que essa pesquisa seja de natureza qualitativa, que, de acordo com 

Prodanov e Freitas (2013), é a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados, sendo 

o foco no método analítico utilizado nessa pesquisa. 

O presente trabalho adotou um procedimento bibliográfico para que houvesse o 

embasamento teórico necessário para entender sobre o culto aos modelos estéticos e suas 

exigências. Para os autores anteriores, quando elaborada a partir de material já publicado, 

constituído principalmente de livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, 

jornais, monografias, dissertações, teses e internet, tem como objetivo de colocar o pesquisador 

em contato direto com todo material já escrito sobre o assunto da pesquisa.  

Foi realizado também uma pesquisa de campo, entrevistas estruturadas, que teve como 

finalidade complementar a teoria absorvida e reafirmá-la, assim respondendo os 

questionamentos levantados na problematização.  

 

2.2 Área de abrangência 

 

 Para investigar a fabricação do corpo de uma candidata para um concurso de beleza e 

analisar os efeitos de tal processo, foram realizadas entrevistas, com 5 garotas que foram misses 

de Pacajus, participaram ou participarão desse evento no período de 2017 a 2020. Elas foram 

contatadas por intermédio do diretor geral do Miss Pacajus 2019, o qual também foi 

entrevistado a fim de ampliar os conhecimentos e os entendimentos a respeito do evento do 

Miss Pacajus e do Miss Ceará. Essa amostra foi escolhida por essas serem garotas que o diretor 

geral do Miss Pacajus 2019 tinha contato e pela disponibilidade das entrevistadas.  

 



 

 

 

  

 

2.3 Categorias analíticas 

 

Com o objetivo de analisar este trabalho em sua totalidade, foi necessário categorizar 

três classes de análise, sendo elas: culto ao corpo, padrão estético e miss. 

O culto ao corpo por se transformar em diversos locais geográficos e contextos 

históricos é de relevante analise para se compreender as consequências das suas imposições as 

pessoas, relações entre os discursos sociais existentes na comunidade brasileira e como 

funciona o mecanismo de disseminação dos ideais de corpos. Para Castro (2001), no Brasil, o 

culto ao corpo está inserido em características mercadologias e permite ao indivíduo transmitir 

pelo corpo gostos pessoais e estilo de vidas, mesmo que siga e imponha padrões da sociedade, 

constituindo comportamentos de grupos específicos resultantes de coerção social, os que tentam 

segui-lo para obter reconhecimento. O grupo estudado e relacionado é o das misses. 

As padronizações estéticas que permeiam diversas sociedades em diferentes momentos 

da história se distinguem estabelecem referências de beleza ideais e inalcançáveis a serem 

perseguidos e idolatrados, fazendo as pessoas o buscarem a qualquer custo, inclusive em 

detrimento da saúde. Berger (2006) afirma que uma das maneiras de se ratificar os modelos 

estéticos foram os concursos de misses, os quais perseveram até os dias atuais. Nesses 

concursos, a escolha da miss fortifica o padrão de beleza importado da Europa e dos E.U.A, 

mulheres magras, altas e loiras. 

Desse modo, a partir dessas categorias somadas as entrevistas realizadas, foi possível 

cumprir o objetivo da pesquisa, que é analisar as exigências da sociedade para que as mulheres 

sejam moldadas de acordo com as referências estéticas que possuem mais visibilidade, assim 

predominantes, e de qual forma essas imposições podem vir a influenciar na formação de uma 

miss do interior do Ceará.  

 

2.4 Plano de coleta de dados 

 



 

 

 

  

 

As etapas de realização da pesquisa foram: A – Pesquisa bibliográfica - seleção e escolha 

das principais referências bibliográficas em livros, artigos, teses e dissertações sobre o culto ao 

corpo e à beleza, a padronização estética da mulher e o histórico de concursos de beleza: Miss 

Brasil, Miss Ceará e Miss Pacajus; B – Levantamento de dados – realização de entrevistas 

estruturadas com Jeckson Spidlly  e com as cinco garotas: Ângela Alves, 20 anos; Elaynne 

Mesquita, 17 anos; Letícia Medeiros, 17 anos; Maria Eduarda, 20 anos; Rebeca Nepomuceno, 

20 anos. Essas entrevistas ocorreram no período de 06 de junho de 2019 a 19 de novembro de 

2019 e que foram gravadas e transcritas; C – Tratamento dos dados – análise e interpretação 

dos dados.  

 

 



 

 

 

  

 

3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CULTO AO CORPO E À BELEZA 

 

Segundo Mota (2012), é possível investigar como as diferentes sociedades, em 

diferentes épocas construíram os corpos de seus indivíduos com práticas peculiares, que 

incluem ações e significados culturais. Ao longo da História, o corpo foi se transmutando de 

objeto de celebração e exibição, como na antiguidade clássica, para renegado e recluso, na idade 

média, chegando à modernidade como objeto manipulável e de valor.   

O corpo manifesta cuidados, regras, ordens sociais e estética. Ele é percebido 

criteriosamente e se torna um objeto. Para Goldenberg (2011), essa rigorosidade com o corpo 

se caracteriza como um atraso para a libertação feminina de uma pressão estética severa que a 

sociedade impõe para as mulheres. Um corpo manipulado por edições, correções de falhas 

através da luz, da maquiagem, eliminando defeitos e evidenciando o lado belo, que favorece 

mais a estética atual que está sendo apreciada na sociedade brasileira. 

Na cultura brasileira, segundo a autora, determinada referência corporal é sinônimo de 

valor, mérito, talvez uma das mais desejadas pelos indivíduos das camadas médias urbanas e 

também das camadas mais pobres, que percebem seu corpo como um importante veículo de 

ascensão social. 

 

3.1 Histórico da cultura de culto ao corpo 

 

Para Wolf (1992), a beleza não é universal, nem imutável, embora o mundo ocidental 

finja que todos os ideais de beleza feminina se originam da criação uma mulher ideal platônica. 

O povo Maori, nativo da Nova Zelândia, admira uma vulva gorda, e o povo Padung, da 

Tailândia, seios caídos e pescoços largos. Esses são exemplos de que as aparências corporais 

estão encaixadas em diferentes circunstâncias históricas.  

Segundo Garrini (2007), o corpo era forte e guerreiro na Grécia Antiga, contemplando 

a pluralidade cultural e por isso admitia o corpo mais intelectual, com um estilo de vida mais 

próprio de poetas, dançarinas e artistas. O corpo espartano era o reflexo do corpo guerreiro, já 

em Atenas, valorizava-se o corpo poético e filosófico que também era dado as práticas físicas 

como a dança e o circo.   



 

 

 

  

 

Figura 1 – Artes da Grécia Antiga. 

 

Fonte: Pinterest. 

 

Na Idade Média, no universo medieval e religioso, a mulher intocável apresentava uma 

beleza casta, destaca Rousso (2000). Nas pinturas, representações de rostos orgulhosos, 

impassíveis, marcados de sofrimento, resignação, fé e beatismo, aureolados de ouro e 

submersos em longas túnicas, traduziam os preceitos da fé cristã. O ideal feminino apresentava 

uma silhueta em S, um corpo virginal, delicado esguio e gracioso, “branco como lírio, leite ou 

espinheiro alvar”, com ombros ligeiramente caídos, busto comprido, membros longos, quadris 

arrebitados, ventre arredondado, proeminente, cintura fina, coberto, ocultado sob as casulas e 

os drapeados. Num rosto liso com traços regulares, testas altas e curvas, sobrancelhas finas e 

desenhadas, o espaço entre os dois olhos deve ser largo, pálpebras redondas, olhos azuis-

prateados, boca pequena e vermelha, dentes “talhados em marfim” acima de um queixo 

pequeno, bifurcado.  Cabelos louros, compridos e trançados. Em oposição à camponesa escura, 

plebeia.   



 

 

 

  

 

Figura 2 – Mulheres da Idade Média. 

 

Fonte: Pinterest. 

 

Durante o século XVIII e o Império, ressalta Rousso (2000), Versalhes foi o palco onde 

realeza punha-se em cena, a França era o país de todos os excessos. Corpos roliços, rostos doces 

e delicados de nariz curto, lábios redondos e queixo pontudo, olhos negros e vivos, tez de 

porcelana, a beleza é sonhadora, alegre e viçosa. Embora a maquiagem seja menos usada, laços 

de fita, pérolas e flores eram usados. As mulheres rechonchudas e risonhas, maliciosas e 

libertinas, rosto e corpo constelado de covinhas e dobrinhas macias. Cabelos empoados e 

cacheados, logo voltaram a aparecer mechas cuidadosamente despenteadas, no estilo 

"descuidado elegante". De São Petersburgo às pequenas cortes alemãs, a Europa seguia todos 

os movimentos da França em matéria de beleza e de moda.  

A Belle Époque, ou Bela Época, representou o período de 1890 até 1914 na Europa, 

tendo como marco de seu fim o estourar da Primeira Guerra Mundial. De acordo com o 

entendimento de Silva (2009), neste período a referência passou a ser a natureza, com suas 

linhas curvas e formas orgânicas, esse estilo chamou-se de Art Nouveau1, que refletiu na área 

da moda e a mulher incorporou todos os novos detalhes curvos. A cintura feminina se tornou 



 

 

 

  

 

mais fina e atingiu a menor circunferência já vista em toda a História, o ideal de beleza do 

período ditava uma cintura de 40cm e, para atingi-la, algumas mulheres chegavam a remover 

suas costelas flutuantes e ainda contavam com o auxílio do espartilho. O período foi 

caracterizado pela cintura ampulheta das mulheres, ombros com volume, cintura muito fina e 

volume nos quadris.  

 

Figura 3 – Mulher usando espartilho. 

 

Fonte: Pinterest. 

 

Nos anos 1910, exprime Faux (2000), durante os últimos brilhos da Belle Époque, as 

moças europeias se inspiravam em fotografias das damas da aristocracia penteadas e vestidas 

segundo a última moda: cintura fina e uma silhueta em “S” graciosa obtidas à custa do uso 

sufocante de um espartilho rígido de barbatanas de baleia, uma maquiagem natural, um pescoço 

comprido e um amplo chapéu sobre armações de cabelos postiços.  

Já na década de 1920, denominada “Anos Loucos” pelo período revolucionário e grande 

inovação vivenciada, houve um avanço na revolução feminina, o que se reverberou nos trajes 

usados e nos comportamentos da época. De acordo com Silva (2009), a silhueta tubular e a 

androginia para as mulheres são características marcantes, a cintura estava deslocada chegando 

à altura dos quadris, os seios eram achatados com o auxílio de faixas e a cintura não mais parecia 

em curva. Em 1918 termina a guerra e algumas novidades se consolidam. A mulher solteira não 

mais dependia de marido para sustentá-la, conseguiu adquirir sua emancipação com a 

independência financeira. As saias curtas na altura do joelho, pela necessidade de trabalho e 



 

 

 

  

 

atividades de lazer como a dança, foi uma grande revolução, visto que em toda a história, com 

exceção da Pré-História em trajes primitivos de tangas, a mulher nunca havia deixado suas 

pernas descobertas. Com a androginia, vieram os curtos cortes de cabelo, e com a mulher sendo 

cada vez mais independente, era comum vê-las fumando em público e dirigindo carros. 

 

Figura 4 – Mulher da década de 1920. 

 

Fonte: Pinterest. 

 

Segundo Garrini (2007), durante anos 1960 nos Estados Unidos, destacaram-se os 

corpos magros e sem exageros que simbolizaram a elegância e o poder. Na moda, a modelo 

inglesa Lesley Hornby, também conhecida como Twiggy, que em inglês significa galho seco, 

representa um novo padrão de beleza, extremamente jovem e magra. No Brasil, o corpo violão 

abre espaço para um corpo tábua.  Nos anos de 1970, o corpo excessivamente magro das 

modelos ditava a moda feminina e passa a ser objeto de apreciação e de desejo.   

Segundo Perrot (2003), há muito que as mulheres são esquecidas e silenciadas na 

história. Pesa primeiramente sobre o corpo, assimilado à função anônima e impessoal da 

reprodução, esse corpo, no entanto, é onipresente: no discurso dos poetas, dos médicos, dos 

políticos; em imagens de toda natureza, como quadros, esculturas, cartazes que se espalham 

pelos espaços de sociabilidade. Mas esse corpo exposto, encenado, continua opaco, objeto do 

olhar e do desejo, vendido constantemente da melhor forma possível. Mas ele se cala. 



 

 

 

  

 

As mulheres não falam, não devem falar dele e o pudor que encobre seus membros ou lhes cerra 

os lábios é a própria marca da feminilidade.       

De acordo com Goldenberg (2011) o corpo é um capital físico, um capital simbólico, 

um capital econômico e um capital social. No entanto, é preciso ressaltar que este corpo capital 

não é um corpo qualquer, e sim um corpo que deve ser sempre sexy, jovem, magro e em boa 

forma, seguindo o padrão estético dominante da sociedade brasileira. O físico conquistado por 

meio de um enorme investimento financeiro, muito trabalho e uma boa dose de sacrifício, já 

que obter os traços necessários para se encaixar nessas exigências requer esforço.  

Conforme a autora, no Brasil, o corpo trabalhado, cuidado, sem marcas indesejáveis 

(rugas, estrias, celulites, manchas) e sem excessos (gordura, flacidez) é o único que, mesmo 

sem roupas, está decentemente vestido, ou seja, torna-se muito mais importante do que a própria 

roupa que o cobre, ele é a verdadeira roupa. Desse modo, deve ser exibido, exposto, moldado, 

manipulado, trabalhado, costurado, embelezado, escolhido, construído, produzido, imitado. É 

o corpo que entra e sai da moda. A roupa, neste caso, é apenas um acessório para a valorização 

e exposição deste "corpo capital".  

Na sociedade brasileira atual, considera Garrini (2007), admite-se frequentemente que 

corpos bem-construídos, com proporções equilibradas, devem ser obtidos por meio de muito 

esforço. Cada vez mais, há interesse pelas mediações que contemplam o consumo exacerbado 

da preparação do corpo na tentativa de retardar o envelhecimento corporal com cirurgias 

plásticas, implantes de silicones, tratamentos estéticos para pele, cabelos, além de exercícios 

físicos, uso de anabolizantes.  

No Brasil, exprime Goldenberg (2010), são três os principais motivos para fazer uma 

plástica: atenuar os efeitos do envelhecimento; corrigir defeitos físicos e esculpir um corpo 

perfeito. Esta última motivação é a que mais cresce; a busca de um corpo ideal.  

Wolf (1992) ressalta que o envelhecimento na mulher é considerado feio porque as 

mulheres adquirem poder com o passar do tempo e porque os elos entre as gerações de mulheres 

devem sempre ser rompidos.   

Segundo Goldenberg (2008), as mulheres brasileiras são as segundas maiores 

consumidoras de cirurgia plástica estética em todo o mundo, além de outros procedimentos para 

conquistarem esse corpo, tais como preenchimentos faciais, botox, tintura para cabelo, entre 

outros. Além disso, o modelo de beleza desejado pelas mulheres brasileiras tem sido construído 



 

 

 

  

 

por meio de imagens das supermodelos, que se consagraram a partir dos anos 1980 e 

conquistaram status de celebridade nos 1990. Os transtornos alimentares, como anorexia e 

bulimia, se tornaram quase uma epidemia nos últimos anos, em uma geração que cresceu 

tentando imitar o corpo de modelos famosas.  

Uma das causas da anorexia1 e da bulimia2, segundo Goldenberg (2006), é a necessidade 

de emagrecer. Por problemas psicológicos, mas também pressionadas pela sociedade, as 

adolescentes passam dos inúmeros regimes alimentares a uma rejeição incontrolável pela 

comida e a fazer exercícios físicos de forma exagerada, tentando compensar a baixa autoestima. 

Mas a anorexia parecer ter evoluído da condição de patologia para a categoria de estilo de vida. 

Inúmeras páginas pessoais na internet divulgam movimentos “pró-anorexia” e “pró-bulimia”. 

São as “amigas da Ana” e “amigas da Mia”, dando dicas para aquelas que almejam aderir a um 

estilo de vida que tem a magreza como modelo a ser seguido.   

 

3.2 Sociedades patriarcais atreladas ao conceito de feminilidade  

 

Durante os séculos XVIII e XIX, considera Souza (2009), a moda sofreu influências que 

tinham uma tendência de simplicidade. As mulheres aboliram os espartilhos, as anáguas e os 

saltos altos, enquanto os homens, que antes utilizavam as roupas como elemento de afirmação 

pessoal e sedução. Nesse período o sexo masculino começa a se enfeitar menos, deixando tal 

atos para o sexo oposto.  

 
1   Em um nível mais avançado de anorexia, ou a dieta da fome compulsiva se caracteriza, 
consoante Bruckoyd (2000), pelo peso abaixo do normal para a idade e altura, medo intenso de engordar, 
perturbação da imagem do corpo, ou seja, a pessoa acredita, se vê e se sente mais gorda do que ela realmente é, e 
compulsão por exercícios físicos. Muitas jovens sofrem desse distúrbio em grau mais leve e não recebem 
tratamento médico ou demoram muito a receber ajuda. Há diversos métodos que pessoas anoréxicas desenvolvem 
para disfarçar as dietas inadequadas, como preparar comida e oferecê-la as pessoas e não comer, remexer o prato 
de comida para parecer que comeu, esconder comida no bolso e jogá-la fora depois, etc. Essa doença afeta o ciclo 
menstrual feminino, o desenvolvimento emocional e psicológico e a estrutura óssea.  
  
2  Bulimia caracteriza-se, exprimem Córdas e Claudino (2004), pela grande ingestão de alimentos com sensação 
de perda de controle, os chamados episódios bulímicos. A preocupação excessiva com o peso e a imagem corporal 
levam o paciente a métodos compensatórios inadequados para o controle de peso como vômitos auto induzidos, 
uso de medicamentos (diuréticos, inibidores de apetite, laxantes), dietas e exercícios físicos. O transtorno pode 
causar danos permanentes ao sistema digestivo. 



 

 

 

  

 

O deslocamento do referente da beleza do homem para a mulher vai se consolidando, 

fazendo surgir a expressão “o belo sexo”, de acordo com Mota (2012), com base na ideia que 

as mulheres devem ser belas e os homens devem ser inteligentes e trabalhadores. 

Bourdieu (1999) cita que a dominação masculina, que constitui as mulheres como 

objetos simbólicos, tem por efeito colocá-las em permanente estado de insegurança corporal, 

ou melhor, de dependência simbólica: elas existem primeiro pelo, e para, o olhar dos outros, 

como objetos receptivos, atraentes, disponíveis. Delas se espera que sejam “femininas”, ou seja, 

sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, discretas, contidas ou até mesmo apagadas.  

Como afirmam Boris e Cesídio (2007), na sociedade patriarcal, gerada no período 

colonial brasileiro, o homem tinha o direito de controlar a vida da mulher como se ela fosse sua 

propriedade, determinando os papéis a serem desempenhados por ela, com rígidas distinções 

em relação ao gênero masculino. O homem tinha o dever de trabalhar para dar sustento à sua 

família, enquanto a mulher tinha diversas funções: de reprodutora, de dona-de-casa, de 

administradora das tarefas dos escravos, de educadora dos filhos do casal e de prestadora de 

serviços sexuais ao seu marido.   

Essas ideologias patriarcais, mantidas através dos séculos, asseguraram concepções 

sobre o corpo da mulher, o que, conforme Boris e Cesídio (2007), não se limitavam somente ao 

seu papel social, mas também a forma como ela via a si mesma. Suas funções eram ser submissa 

ao marido e responsável por exibir a riqueza deste, as mulheres passaram a ter de seguir um 

comportamento e estética impostos pelo patriarcado.  

 

3.3 O culto a beleza na sociedade atrelado ao feminino 

 

Em todas as culturas, o corpo revela cuidados e regras que são ordens social e estética. 

Segundo Malysse (2008), o corpo feminino é sempre percebido e classificado, na vida 

cotidiana, em função de certos critérios estéticos. Essas formas de expressão e de intervenção 

corporal fazem com que o corpo surja rotineiramente não como um objeto natural, mas, sim, 

como produto voluntariamente transformado, mascarado, aprimorado. Para que esse 

aperfeiçoamento ocorra, usam-se diversos artifícios como roupas, maquiagem, megahair, etc.  



 

 

 

  

 

A "beleza" é um sistema monetário semelhante ao padrão ouro, sistema monetário em 

que o valor da moeda nacional é definido como uma quantidade fixa de ouro. Como qualquer 

sistema, ele é determinado pela política e, na era moderna no mundo ocidental, consiste no 

melhor conjunto de crenças a manter intacto o domínio masculino. Wolf (1992) considera que 

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.  

Embora o discurso da beleza se estenda a todos os sujeitos sociais, dirige-se 

especialmente às mulheres, sendo produzido intensamente pela publicidade e pela moda. Mota 

(2012) entende que esse discurso se constitui de estratégias e de jogos de força entre os 

movimentos emancipatórios das mulheres e os dispositivos disciplinadores de controle do ser 

feminino.   

Em sociedades burguesas brasileiras do século XIX, o modo de as mulheres casadas se 

apresentarem em público constitui um dos meios dos seus maridos se afirmarem prósperos, 

afirma Freyre (1986). Sendo assim, é preciso que os vestidos de esposas ou de filhas sejam 

exuberantes, caros e adornados para transmitirem o status alto dos maridos e dos pais e o 

aumento de prosperidade socioeconômica, política e na ocupação de cargos ilustres daqueles. 

De acordo com Mota (2012), o culto à beleza da mulher insere-se facilmente nas formas 

da sociedade de consumo e da moda. Os meios de comunicação, como as revistas femininas, a 

publicidade, o cinema, a fotografia de moda, tornam-se difusores de imagens femininas ideais 

referencias do que é belo e do que deve ser seguido e almejado, instituindo padrões a serem 

perseguidos pela maioria das mulheres.  

 A intensificação de processos sociais como a indústria cultural e tecnológica, a 

generalização da moda, a renovação acelerada de mercadorias, a subjetivação das necessidades, 

posicionaram a mulher na sociedade, seu corpo e sua beleza no centro da dinâmica do mercado. 

Ainda conforme a autora, a redução do custo de inúmeros produtos voltados para a construção 

da beleza feminina, como intervenções cirúrgicas, cremes embelezadores, corretores e 

cosméticos em geral, favorece uma popularização e acessibilidade de mulheres de todas as 

camadas sociais.    

Quando as imagens são apresentadas por meio de outros recursos, produzidas 

analogicamente ou digitalmente, pela publicidade ou em fotografias impressas ou eletrônicas 



 

 

 

  

 

utilizam-se ferramentas, como o photoshop, que produzem sobre um corpo real um modelo 

ideal, manipulado e aperfeiçoado. O alvo dessas imagens manipuladas é preferencialmente às 

mulheres, especialmente as jovens, que se tornam o público mais afetado e pressionado para 

fazer de si réplicas dessas imagens vendáveis, segundo Mota (2012).  

Durante as últimas duas décadas, afirma Wolf (1992) as mulheres abriram uma lacuna 

na estrutura do poder. Enquanto isso, cresceram em ritmo acelerado os distúrbios relacionados 

à alimentação, e a cirurgia plástica de natureza estética veio a se tornar uma das maiores 

especialidades médicas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

4 PADRONIZAÇÃO ESTÉTICA DA MULHER 

 

  Segundo Wolf (1992), quanto mais numerosos foram os obstáculos vencidos pelas 

mulheres, mais rígidas, pesadas e cruéis foram as imagens da beleza feminina impostas.  

Há em voga, na sociedade brasileira, um padrão de beleza feminino dominante que é 

vendido como o correto a ser adotado pelos veículos de comunicação. Segundo Gadin (2008), 

esse vem sendo construído há décadas e atinge grande parte da população que toma aquilo como 

a única e superior beleza.  

Conforme Wolf (1992), as qualidades que um determinado período considera belas nas 

mulheres são apenas símbolos do comportamento feminino que aquele período julga ser 

desejável.    

Desde a Revolução Industrial, no século XVIII, as mulheres ocidentais da classe média 

vêm sendo controladas tanto por ideais e estereótipos quanto por restrições de ordem material. 

A autora destaca que os direitos do controle da reprodução deram à mulher ocidental o domínio 

sobre seu próprio corpo. Paralelamente, o peso das modelos de moda desceu para 23% abaixo 

do peso das mulheres normais, aumentaram exponencialmente os distúrbios ligados à nutrição 

e foi promovida uma neurose de massa que recorreu aos alimentos para privar as mulheres da 

sua sensação de controle. Elas insistiram em dar um caráter político à saúde. Novas tecnologias 

de cirurgias estéticas potencialmente fatais foram desenvolvidas com o objetivo de voltar a 

exercer sobre as mulheres antigas formas de controle médico.   

Após um longo silêncio, as mulheres ganharam as ruas. Nas duas décadas de atividade 

radical que se seguiram ao renascimento do feminismo no início dos anos 1970, as mulheres 

ocidentais, segundo o entendimento de Wolf (1992), conquistaram direitos legais e o controle 

de reprodução, alcançaram a educação superior, entraram para o mundo dos negócios e das 

profissões liberais e derrubaram crenças antigas e respeitadas quanto ao seu papel social.   

Ainda nos anos 1970, as revistas estavam repletas de artigos dedicados aos regimes de 

emagrecimento ou aos exercícios, a importância de cuidar dos rostos deveria ser a mesma para 

os cuidados do corpo. Foram descobertos o colágeno e o silicone, e a cirurgia estética se 

democratizou, afirma Chahine, Lannelongue e Mohrt (2000).   

Soma-se a isso que, nos anos de 1980, a beleza tornou-se uma competição, a época 

amava o visual e a dedicação com a aparência, o corpo devia ser perfeito. Vídeos de ginástica 



 

 

 

  

 

eram disputados, os quais ensinavam às mulheres como construir um corpo, ressalta-se que era 

proibido fraquejar, a mulher tem que sofrer para ser bela, e, sobretudo ser bela em toda parte. 

Todas elas sonhavam com essa perfeição de beleza, tanto que a moda reprime as gorduras 

dentro dos colantes e malhas de lycra característicos da década. Entretanto, conforme os 

autores, somente a ginástica não era suficiente, foi na cirurgia plástica que se encontrou o 

caminho da beleza, com as lipoaspirações, colágeno nos lábios, rinoplastias, pálpebras 

diminuídas, aumenta-se o volume dos seios, tudo para atingir as características das 

personalidades moldes das revistas.   

 

Figura 5 – Mulheres em publicidade da Lycra dos anos 1980. 

 

Fonte: Pinterest. 

 

Os padrões de beleza norteados no Ocidente são disseminados mundialmente através 

dos meios de comunicação, o que, conforme Schmitz (2007) promove novas interações sociais 

efêmeras que se estendem às esferas sociais em função da lógica midiática, aplicando-se na 

adaptação dos padrões de beleza cotidianos. De acordo com a autora, um maior número de 

mulheres dispõe de mais dinheiro, poder, maior campo de ação e reconhecimento legal do que 

antes. No entanto, em termos de como essas se sentem do ponto de vista físico, podem realmente 

estar em pior situação do que suas ancestrais não liberadas. Pesquisas recentes revelam com 

uniformidade que em meio à maioria das mulheres que trabalham, têm sucesso, são atraentes e 

controladas no mundo ocidental, existe uma subvida secreta que envenena a liberdade delas: 



 

 

 

  

 

imersas em conceitos de beleza, destrutivas a si mesmas, obsessões com o físico, pânico de 

envelhecer e pavor de perder o controle.   

Em todos os tempos, para Faux (2000), a moda impôs seu estilo à beleza, e vice-versa. 

Hoje, grande parte das revistas apresenta uma versão estética escandalosamente rica, magra e 

inacessível para a maioria das mulheres da sociedade. No entanto, elas continuam a amar a 

dignidade e o ideal que ela transmite.  

De acordo com Berger (2006), à medida em que se cria a necessidade de ter o corpo 

ideal, é preciso também disponibilizar meios para alcançá-lo, e estes custam dinheiro, 

movimentam a economia. A ideologia do corpo perfeito gera demandas e essas são primordiais 

para um país capitalista, como o Brasil, tornando essa busca interminável pela beleza perfeita 

rica em disponibilidade de produtos, cosméticos, cirurgias plásticas, remédios. 

O modelo estético vigente é, para Mota (2012), norteado por parâmetros instituídos por 

uma ampla e vigorosa engrenagem social de produção e difusão de imagens ideais de beleza e 

métodos para atingi-lo resultando num tipo de consumo em que a estética que cada sujeito 

fabrica em si é o efeito de um investimento monetário e corporal, bem como a aplicação e uso 

de múltiplos recursos.  

O corpo passou a ser um valor cultural que integra o indivíduo a um grupo, e ao mesmo 

tempo o destaca dos demais. Para Garrini (2007), ter um corpo perfeito, bem delineado, em boa 

forma consagra o homem e representa a vitória sobre a natureza, o domínio além do seu corpo, 

o controle do seu próprio destino. A gordura, a flacidez e o sedentarismo simbolizam a 

indisciplina, o descaso, as pessoas são culpadas pelo fracasso do próprio corpo. Nesta cultura, 

que classifica as pessoas a partir da forma física, a gordura passa a ser considerada uma doença, 

pois é preciso construir um corpo firme, bem trabalhado, aperfeiçoado, e privilegia-se a 

aparência como um fator fundamental para o reconhecimento social do indivíduo.  

A ideia e o significado da beleza estão vinculados a valores sociais configurando-se 

como uma produção do corpo e da imagem corporal mediada pela cultura. Na sociedade do 

presente, considera Mota (2012), a beleza feminina é instituída como um atributo e condição 

para o sucesso, o amor e a felicidade, sendo produzida através de investimentos financeiros e 

técnicas que tornam o corpo moldável para sua adequação às formas impostas pela moda e à 

submissão a normas sociais correspondentes aos padrões dominantes de beleza.   



 

 

 

  

 

De acordo com a autora, esses padrões são imagens criadas a partir de corpos de 

celebridades ou top modelos, resultando em formas construídas por meio de artifícios que 

projetam ideais a serem alcançados. Assim, se encaixar em tais padrões significa acionar 

técnicas de vigilância e disciplinamento das mulheres, que desenvolvem dispositivos pelos 

quais exercem permanente vigilância e autocontrole em busca da beleza.    

Wolf (1992) exprime que a identidade da mulher deve ter como base a "beleza", de tal 

forma que essa permanece vulnerável à aprovação externa, trazendo o amor-próprio, esse órgão 

sensível e vital, exposto a todos.    

Acentua-se, conforme Freyre (1986) que o ideal árabe de mulher bonita ser gorda ainda 

não foi superado de todo no Brasil pelo ideal de mulher secamente elegante da década de 1930, 

uma tendência de corpo delgado, com uma silhueta de rapaz, sem protuberâncias que uma vez 

por outa ressurge, já que existe uma valorização das ancas brasileiras por representarem 

características atribuídas à fertilidade e à sexualidade.  

No Brasil, considera Mota (2012), é possível identificar a existência de dois padrões de 

beleza predominantes. O padrão da mulher “gostosa”, que está vinculada ao senso comum da 

cultura nacional, caracterizado pela silhueta bem delineada, curvas definidas e quadris bem 

marcados. E o padrão vinculado à moda, aos desfiles, às campanhas publicitárias e às revistas 

baseado na magreza, no corpo longilíneo e sem formas muito marcadas. A convivência desses 

dois padrões gera conflito e as mulheres podem sentir pressão em relação aos dois, se é muito 

magra ou se é mais avantajada. Observa-se que nos estratos sociais mais altos prevalece o 

padrão da moda e nos mais populares o padrão cultural, da mulher gostosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Figura 6 – À esquerda, publicidade de moda para público A, e à direita, publicidade de 

moda para público C. 

 

Fonte: Google Imagens. 

 

Cerca de 1,75 m de altura, 60 de cintura e sapato 39 ou 40, são as medidas que as 

candidatas ao título de Miss Brasil desfilaram em 2015 no Citibank Hall, em São Paulo. Além 

de cintura fina e quadril largo, as concorrentes tinham em comum, em sua maioria, uma vida 

dividida entre a carreira como modelo e as aulas na faculdade, relata uma reportagem da Veja3. 

Essas são algumas das características estéticas e comportamentais disseminadas pela mídia 

sobre as candidatas ao Miss brasil, o principal concurso de beleza do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Disponível em: <https://veja.abril.com.br/entretenimento/candidatas-a-miss-brasil-tem-quadris-largos-e-cinturas-finas/> Acesso em: 

22/05/2019.  

 



 

 

 

  

 

5 TRAJETÓRIA DOS CONCURSOS DE BELEZA 

 

Freyre (1986) destaca que a mulher passiva das sociedades da alta burguesia brasileira, 

ante o marido, tocava a distinção de ser uma espécie de objeto quase religiosamente ornamental 

dentro da cultura de que fazia parte, especialmente como esposa e mãe. Esse objeto 

religiosamente ornamental influenciava toda uma série de modas de vestir, de calçar, de pensar, 

de pentear, que, concorrendo para o embelezamento de suas pessoas aos olhos dos pais, 

maridos, filhos, passaram a construir testemunho do apreço dos homens, seus senhores, por 

seus atrativos físicos que deviam merecer o máximo de aperfeiçoamento, através de artifícios 

que enfatizassem artisticamente os encantos naturais de condições especificamente femininas. 

Dessa forma, em civilizações patriarcais, as modas de embelezamento das mulheres terem 

chegado a requintes artísticos que constam das histórias das modas femininas sob aspectos de 

consagrações éticas e estéticas em suas expressões consagradoras de feminilidades.   

O autor mencionado anteriormente destaca que as modas de mulher, em particular, são 

situadas em complexos psicoculturais ou psicossociais que favorecem êxitos, assim como 

podem causar insucessos.  

O curso de modelo é, para Mota (2012), um treinamento para as atividades a serem 

realizadas por uma modelo, envolvendo a apreensão de saberes, comportamentos, hábitos, 

gostos, relação com o próprio corpo, que vão além de desfilar e ser fotografada. Para chegar a 

ser selecionada em casting4 e chegar às passarelas é necessário estar em conformidade com as 

normas e condicionantes que demarcam o campo da moda.  

Consoante Prado e Braga (2011), o primeiro concurso de eugenia feminina no brasil foi 

realizado em 1921, pela revista da Semana e pelo vespertino A noite, ambos do Rio de janeiro. 

A escolha da mulher mais bonita do Brasil durou três anos e teve várias etapas. Na primeira 

delas as cidades e, em seguida, os estados do país escolheram suas candidatas, cujas fotos foram 

enviadas aos Rio de Janeiro, que um júri, formado pelo artista plástico Batista da Costa, o 

escultor, Correia Lima e o caricaturista Raul Pederneiras, elegeu, em abril de 1923, a santista 

Zezé Leone como a mais linda “flor patrícia”. Ela chegou a seguir carreira de atriz de cinema, 

sem muita expressão. 

 
4 Processo de seleção realizado com modelos que se encaixam no perfil requerido. 

 



 

 

 

  

 

Yolanda Pereira venceu o Miss Universo em 1930, e conseguiu esse título esperado por 

inúmeras famílias que torciam pelo Brasil. De acordo com o autor, embora houvesse esse desejo 

de conquista do título, nenhuma daquelas queriam ver uma de suas filhas, de pernas de fora  

para plateia, ofuscada pelos holofotes, desfilando nas passarelas, em trajes típicos, de gala e de 

banho. 

O concurso de miss era um sonho para as moças brasileiras de classe média, 

principalmente das mais pobres nos anos de 1950. Significava o estrelato, viagens 

internacionais, consagração, trono e reinado. Hoje em dia elas sonham em ser modelos, segundo 

Silva (2009). No final da década de 1950 e meados da década de 1960, o concurso de Miss 

Brasil mobilizava toda a população, vendia revistas, anúncios, e reunia um número enorme de 

profissionais na produção do espetáculo. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, houve um 

grande avanço na indústria têxtil brasileira que passou a promover cursos de elegância.  

 

5.1 O Concurso Miss Brasil: histórico e considerações sobre o evento  

 

O concurso de Miss Brasil teve início em 1900 com a eleição de Violeta Lima Castro, 

conhecida como Bebê Lima Castro, e foi realizado pelo Jornal Rua do Ouvidor, por meio de 

votos populares. Entretanto, considera-se como o primeiro evento não oficial o de 1922, tendo 

a agência Gaeta como empresa responsável pela realização do evento até 2003. De acordo com 

Nascimento, Ferreira e Coutinho (2017), o evento iniciou-se em comemoração ao centenário 

da independência e teve como vencedora Zezé Leone.  

Em agosto de 1930, Prado e Braga (2011) afirmam que o vespertino carioca A Noite 

realizou um Concurso Internacional de Beleza para eleger a primeira Miss Universo. A vitória 

ficou com a gaúcha Yolanda Pereira, que também foi Miss Rio Grande do Sul e Miss Brasil. 

A repercussão do evento se restringiu ao nosso país, acentuam os autores anteriores, 

apesar de seu caráter internacional e dos cuidados dos realizadores em garantir isenção na 

avaliação das 25 candidatas a cargo de jurados provenientes de diversos países. Apenas, a partir 

de 1954, o Miss Brasil entrou para o calendário de eventos fixos e festejados no Brasil, e, de 

forma oficial, houve a eleição de Martha Rocha como Miss Brasil.   



 

 

 

  

 

Conforme Marinho (2015), em 1990, não houve concurso de Miss Brasil, somente esse 

ano o Brasil não foi representado no Miss Universo. Desde 2015, o evento está sob a 

responsabilidade da Polishop, empresa de televendas, em parceria com a marca de cosméticos 

patrocinadora oficial do concurso, Be Emotion, responsáveis não só pela fase nacional, mas por 

todos os concursos regionais e assuntos relacionados ao mesmo, consoante Nascimento, 

Ferreira e Coutinho (2017).  

Durante o período de 1955 a 1980, para os autores, houve um intenso investimento e 

divulgação do concurso e suas vencedoras em propagandas durante as transmissões e em 

anúncios fotográficos em revistas. Nesta época, o Brasil conquistou as suas duas únicas misses 

Universo: Ieda Maria Vargas, do Rio Grande do Sul, em 1963 e Marta Vasconcellos, da Bahia, 

em 1968.  

O Miss Brasil Be Emotion é considerado o maior concurso de beleza do país e tem como 

objetivo revelar a mulher mais bonita do Brasil, exprime o site oficial do Miss Brasil. 

Representantes dos 26 estados, incluindo o Distrito Federal, demonstram confiança, 

naturalidade e força, para realizar o sonho de ser coroada.  Além de representar o Brasil no Miss 

Universo, a eleita torna-se a embaixadora da Be Emotion e uma influenciadora que marca não 

só a sua, como várias gerações.  

A miss coroada não é referência somente em beleza, ela desempenha um papel na 

sociedade de representar a voz e a “alma” da mulher contemporânea, que busca cada vez mais 

o respeito, os direitos iguais e a valorização de suas opiniões. De acordo com o site, ser bela, 

carismática e simpática é essencial. No entanto, é preciso saber usar essas qualidades para 

transformar, engajar e fazer a diferença.  A personalidade da Miss deve transcender em suas 

atitudes, porque a coroa não representa somente seus aspectos físicos, mas também a sua 

responsabilidade e o compromisso em inspirar as pessoas.  

A Be Emotion é a marca de beleza da Polishop, líder no varejo multicanal no Brasil, e 

segue o conceito de trazer para o mercado produtos inovadores, de alta qualidade e 

tecnologia, visando facilitar a vida das mulheres, cita o site5. Com mais de cem itens para a 

pele, olhos, cabelos, corpo e rosto, o portfólio da Be Emotion foi criado e desenvolvido para 

promover a transformação e a expressão das diversas facetas da mulher brasileira.  

 
5 <http://missbrasil.beemotion.com.br/sobre-o-miss-brasil-be-emotion/>. Acesso em: 22/05/2019.  



 

 

 

  

 

5.2 O Concurso Miss Ceará 

 

O Concurso do Miss Ceará elege uma miss, dentre as indicadas pelas suas cidades, que 

representará o Estado e concorrerá ao Miss Brasil. A professora Emília Barreto Corrêa Lima 

foi eleita Miss Ceará, tradicional concurso de beleza cearense, pelo Clube Maguari em julho de 

1955, e, no mesmo ano, foi eleita Miss Brasil. No Ceará, sempre concorriam algumas cidades 

do interior do Estado, exprime uma reportagem da Revista Fale!6 (2007), porém a maioria das 

candidatas vinha dos clubes elegantes de Fortaleza, Maguari, Náutico, Ideal, Massapeense, 

Diários, Bradesco. Em 1960, Irineide Silveira, segunda classificada no Miss Ceará 

representando o Comercial Clube, ganhou de seus associados uma belíssima homenagem 

recebendo uma faixa como sendo a Miss Fortaleza de 1960. A partir deste ano, nos concursos 

de Miss Ceará, a segunda colocada era considerada como Miss Fortaleza. Em alguns anos, 

surgiu também a Miss Interior, título dado para misses que representavam municípios do 

interior do Estado.  

O Miss Ceará não tem uma coordenação fixa. A TV Band é responsável pela direção do 

evento. No período do concurso uma equipe de direção é escolhida e essa detém uma lista de 

contatos das prefeituras dos municípios. Assim, é apresentado o projeto da cerimônia para as 

prefeituras, e estas decidem se irão participar, ou seja, mandar suas misses para representá-las. 

Há um custo financeiro a ser pago. As concorrentes ao título de Miss Ceará participam de 

ensaios fotográficos para a divulgação das fotos oficiais e é exigido que elas desempenhem 

atividades sociais, como contação de história, disseminando como é o reinado de uma miss para 

as crianças e adolescentes das escolas da rede pública.7 

  

5.3 Miss Pacajus: percurso e formato do evento 

 

Miss Pacajus é um concurso de beleza patenteado pela prefeitura do município de 

Pacajus que visa escolher a garota representante da cidade no Miss Ceará. A competição em 

questão já vem sendo realizado há muitos anos, porém os dados existentes dos concursos 

 
6<http://www.itarget.com.br/clients/revistafale.com.br/?op=300&id_srv=2&id_tpc=0&nid_tpc=1&id_grp=1&add=&lk=1&nti=538&l_nti=S
&itg=S&st=&dst=3> Acesso em: 10/06/19. 
7 Informações obtidas a partir de entrevista com diretor geral, Jeckson Spidlly, do Miss e Mister Pacajus Oficial 
2019.  

http://www.itarget.com.br/clients/revistafale.com.br/?op=300&id_srv=2&id_tpc=0&nid_tpc=1&id_grp=1&add=&lk=1&nti=538&l_nti=S&itg=S&st=&dst=3
http://www.itarget.com.br/clients/revistafale.com.br/?op=300&id_srv=2&id_tpc=0&nid_tpc=1&id_grp=1&add=&lk=1&nti=538&l_nti=S&itg=S&st=&dst=3


 

 

 

  

 

passados são datados pela prefeitura somente a partir de 2009. A partir desse ano, o Miss 

Pacajus passou a ser organizado pela gestão vigente da prefeitura de Pacajus.8    

O concurso era realizado em uma data exclusiva, fora de um calendário de 

comemorações. Em 2018, o concurso foi pensado para ter uma visibilidade em nível 

municipal, foi incluído na programação das comemorações do aniversário da cidade de Pacajus, 

com uma grande estrutura para demonstrar que o Miss Pacajus não pertence à gestão em voga, 

ao coordenador ou ao diretor do evento, e, sim, pertence ao município de Pacajus, e acolhe 

todas as pessoas que desejam dar assistência e acrescentar culturalmente no evento. Em 2019, 

o evento ainda continua dessa forma e junta níveis distintos de produção de moda, 

coordenadores de concurso, coreografia, cenografia, sonoplastia e figurino.9 

Para concorrer ao Miss Pacajus Oficial Be Emotion, a candidata deve ter de 18 à 25 

anos, pode residir em outra cidade, mas deve ter contato fixo com Pacajus, como estudar, 

trabalhar, passar os finais de semana, ter familiares na cidade, não ser mãe, ter boa índole, tem 

que estar envolvida com alguma atividade profissional ou ser estudante.10  

Os critérios do concurso são simpatia, beleza e desenvoltura. São obtidas notas inteiras 

de cinco a dez: cinco, seis e sete são consideradas notas baixas, e oito, nove e dez, notas altas. 

A bancada de jurados é composta por nomes do meio de concursos de beleza e moda, 

como missólogos11, misses, misteres, colunistas, secretários de cultura, diretores de concursos 

de beleza e representantes de lojas e empresas de moda.12 

O Miss Pacajus é um dos vários concursos de beleza que existem na cidade de Pacajus. 

Inicialmente ocorre um evento aberto ao público pacajuense para que jurados convidados 

escolham a miss que representará a cidade. As concorrentes a miss desfilam em três trajes 

principais: casual, banho e gala. Dentro do concurso mencionado existe uma premiação que se 

 
8 Informações obtidas a partir de entrevista com diretor geral, Jeckson Spidlly, do Miss e Mister Pacajus Oficial 
2019.  
9 Informações obtidas a partir de entrevista com diretor geral, Jeckson Spidlly, do Miss e Mister Pacajus Oficial 
2019. 
10 Informações obtidas a partir de entrevista com diretor geral, Jeckson Spidlly, do Miss e Mister Pacajus Oficial 
2019. 
11 O missólogo é o estudioso dos concursos de misses. 
12 Informações obtidas a partir de entrevista com diretor geral, Jeckson Spidlly, do Miss e Mister Pacajus Oficial 
2019. 



 

 

 

  

 

denomina Miss Simpatia, essa se caracteriza pela escolha, dentre as candidatas do concurso e 

por elas mesmas, da garota mais simpática e carismática do concurso.13  

No ano de 2019, foi introduzido duas categorias à cerimônia do Miss Pacajus, Mister 

Pacajus14 e o Miss Gay Regional Pacajus15 patenteados pela prefeitura. Além desses títulos, a 

prefeitura reconhece também o Miss e Mister Teen Pacajus16, o Garota e Garoto Pacajus17 e o 

Miss Terra18.19  

Krislley Karlen foi coroada Miss Pacajus 2009 e posteriormente Miss Ceará no mesmo 

ano, além de concorrer ao Miss Brasil e ficar em 5° lugar. A miss foi uma das referências para 

que o concurso na cidade de Pacajus ganhasse a forma e o respaldo que tem hoje. No ano de 

2012, o espetáculo ganhou uma forma mais profissional, uma estrutura maior, a visibilidade 

cresceu, atraindo pessoas do meio da moda de Fortaleza que foram convidadas a participar 

como jurados.20  

Ao longo dos dez anos datados, o evento teve várias transições de gestão de prefeitura, 

de secretários e de coordenadores do concurso, o que fez com que enfrentassem dificuldades, 

como no ano de 2017, com a mudança de prefeito, a miss 2016 não foi aceita pelo coordenador 

do evento por divergências políticas, e consequentemente não concorreu ao Miss Cará 2017. 

 
13 Informações obtidas a partir de entrevista com diretor geral, Jeckson Spidlly, do Miss e Mister Pacajus Oficial 
2019.  
14 Competição para escolher o garoto de 18 a 25 anos, que irá representar Pacajus no Mister Ceará, a qual era 
realizada por uma de uma coordenação privada, agência de modelos Best Models. Informações fornecidas pelo 
diretor geral, Jeckson Spidlly, do Miss e Mister Pacajus Oficial 2019.  
15 Concurso retomado em 2019 no evento do Miss e Mister Pacajus Oficial, no qual escolhe-se a miss gay que irá 
representar Pacajus no Miss Gay Ceará. As concorrentes são as misses de cidades vizinhas e de 
Pacajus. Informações obtidas a partir de entrevista com diretor geral, Jeckson Spidlly, do Miss e Mister Pacajus 
Oficial 2019.  
16Competição para escolher um garoto e uma garota de 14 a 17 anos, que podem vir a concorrer no Miss 
Mister Teen Ceará. Em Pacajus, essa modalidade é realizada por coordenação privada pela 
agência Best Models. Informações fornecidas pelo diretor geral, Jeckson Spidlly, do Miss e Mister Pacajus Oficial 
2019. 
17 Modalidade Teen, seus concorrentes devem ter de 14 a 17 anos. Os representantes foram aclamados na 
cerimônia Miss e Mister Oficial 2019. Informações fornecidas pelo diretor geral, Jeckson Spidlly, do Miss e Mister 
Pacajus Oficial 2019. 
18  Título novo a nível Ceará Terra, no qual as concorrentes são garotas convidadas de várias cidades. O concurso 
é privado. A Miss Terra de Pacajus do ano de 2019 foi aclamada na cerimônia Miss e Mister Oficial 2019. 
Informações fornecidas pelo diretor geral, Jeckson Spidlly, do Miss e Mister Pacajus Oficial 2019.  
19 Informações obtidas a partir de entrevista com diretor geral, Jeckson Spidlly, do Miss e Mister Pacajus Oficial 
2019.  
20 Informações obtidas a partir de entrevista com diretor geral, Jeckson Spidlly, do Miss e Mister Pacajus Oficial 
2019.  



 

 

 

  

 

Houve uma aclamação de uma nova miss, mas essa não quis seguir com o título. Assim, para 

Miss Pacajus 2017 houve outra aclamação, ano em que não houve evento.21 

O desenvolvimento da execução do evento passa por várias etapas. Pensa-se em um 

projeto inicial, com tema, cenário, estrutura, músicas, figurinos, patrocínio. Há uma etapa de 

divulgação e inscrição na secretaria de cultura e turismo, gratuitamente, durante um mês. As 

candidatas são chamadas para uma reunião, na qual é apresentada e assinado o regulamento, 

após há um processo de ensaios de passarela, de coreografia, de postura, de ética e moral, de 

fotografia, reuniões, preparações, prova de roupa, momento de preparação do corpo (depilação, 

bronzeamento). No período do evento, as concorrentes fazem reconhecimento de palco e 

cénico.22  

 A prefeitura fecha contrato com várias empresas parceiras, durante o reinado de uma 

miss, para a sua preparação a fim de ela participar das disputas seguintes, como o Miss Ceará e 

Miss Brasil. A miss eleita participa dos eventos sociais da prefeitura, de empresas, 

inaugurações, participa de locação de mídia pra lojas patrocinadoras e não patrocinadoras, deve 

manter cuidados com a beleza do corpo, tem acompanhamento de academia, dentista e 

estética.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Informações obtidas a partir de entrevista com diretor geral, Jeckson Spidlly, do Miss e Mister Pacajus Oficial 
2019.  
22 Informações obtidas a partir de entrevista com diretor geral, Jeckson Spidlly, do Miss e Mister Pacajus Oficial 
2019.  
23 Informações obtidas a partir de entrevista com diretor geral, Jeckson Spidlly, do Miss e Mister Pacajus Oficial 
2019.  



 

 

 

  

 

6 MISSES DE INTERIOR: CORPO, BELEZA E COMPORTAMENTO 

 

Para cumprir o objetivo de analisar a relação entre o culto ao corpo e a padronização 

estética e comportamental na sociedade, a qual se vive misses e garotas que almejam esse título, 

e a adequação pessoal ocorrida ao longo de suas trajetórias envolvidas nesse projeto, foram 

entrevistadas cinco garotas, que foram selecionadas pelo critério de terem concorrido entre os 

anos de 2017, 2018, 2019 e que estão envolvidas no projeto para concorrerem ao título de 2020 

no evento do Miss Pacajus. 

As entrevistadas foram: Ângela Alves, 20 anos, participou do Miss Continente 

Nordeste Teen, ganhou o título de Miss Pacajus 2018 e segundo lugar no Miss Ceará 2019; 

Elaynne Mesquita, 17 anos, concorreu ao concurso Miss Pacajus 2019 e participou do Miss 

Horizonte Earth 2020; Letícia Medeiros, 17 anos, Miss Teen Pacajus 2015, classificada entre 

as cinco primeiras no Miss Teen Continente Ceará 2015 e futura participante do Miss Pacajus 

2020 ou do Miss Fortaleza 2020; Maria Eduarda, 20 anos, aclamada Miss Pacajus 2017; Rebeca 

Nepomuceno aclamada24 Miss Pacajus 2017, reinando o período posterior a desistência da 

Maria Eduarda, e participou do Miss Ceará 2018, não entrando para o top 10. 

Quando questionadas sobre as motivações que as levaram a participar do concurso de 

miss quatro das cinco entrevistadas responderam que tinham esse desejo desde criança, o que 

mostra que de alguma forma a sociedade, com consequências do patriarcado ainda em voga, 

acaba condicionando à mulher ser um objeto ornamental, de admiração e de exibição. 

 

 

 

 

 

 

 
24 Uma miss aclamada é uma garota que é convidada, escolhida internamente, para ser a miss de um ano que não 
houve o concurso. 



 

 

 

  

 

Figura 7 – Rebeca Nepomuceno. 

          

Fonte: Arquivo pessoal de Rebeca Nepomuceno, 2018. 

 

 As respostas da questão anterior se associam com o discurso de Freyre (1986), o qual 

cita que a mulher passiva das sociedades da alta burguesia brasileira, ante o marido, tocava a 

distinção de ser uma espécie de objeto quase religiosamente ornamental dentro da cultura de 

que fazia parte, cultura essa que deixa resquícios na sociedade brasileira atual. 

 

Eu sempre gostei, comecei desde cedo por agências, desfilar por lojas, parei um 
tempo, e em 2018 teve um concurso na minha escola que eu me interessei em 
participar de voltar pra esse mundo de miss. Elaynne Mesquita, entrevista realizada 
em 21/10/2019. 

Desde de pequenininha eu sou muito encantada por esse negócio de passarela e, a 
questão de ser modelo, eu fantasiava muito porque eu sempre quis e tive vontade. Só 



 

 

 

  

 

que eu vi que, pra você ser modelo de passarela na moda, você precisa ter uma 
aparência praticamente de uma pessoa doente, tem que ser magra, não pode ter uma 
perna grossa. O único meio que eu consegui de poder desfilar, de poder me expressar 
foi no mundo miss porque você precisa ser magra, mas não precisa ter aquela 
aparência mostrando os ossos. Letícia Medeiros, em entrevista realizada dia 
23/20/2019. 

Então, o que me motivou a ser miss foi um desejo interno que sempre tive, mas não o 
conhecia. Mais tarde descobri que esse desejo era muito mais ser modelo do que miss. 
Desde criança sempre ouvi as pessoas dizerem que eu devia ser modelo. Hoje não sei 
se foi apenas influência delas, acredito que era um sonho no meu inconsciente. 
Rebecca Nepomuceno, em entrevista realizada dia 19/11/2019. 

 

Vale destacar um trecho da resposta de uma miss para a indagação anterior, a qual 

informou que foi um sonho transmitido ao longo da infância pela mãe, uma mulher negra que 

via esse universo de miss muito longe de sua realidade. Tal afirmação evidencia que o universo 

miss reflete e reforça os padrões sociais que valorizam a mulher branca e que inferioriza a 

mulher negra, sendo aquela difundida como o referencial estético a ser seguido em nossa 

sociedade, na qual o racismo é recorrente. Essa resposta se relaciona com as palavras da autora 

Mota (2012) que afirma que o modelo estético vigente é norteado por parâmetros instituídos 

por uma ampla e vigorosa engrenagem social de produção e difusão de imagens ideais de 

beleza. Soma-se a essas palavras as de Ortiz (2003), o qual declara que a sociedade brasileira 

concedeu as pessoas brancas uma posição de superioridade em relação as outras.  

 

A princípio era mais o sonho da minha mãe. A gente cria uma fantasia, então ela 
sempre me passou essa fantasia, esse mundo muito glamuroso, muito perfeito, e eu 
fantasiei isso porque, assim, pra ela por ser uma mulher negra era um sonho muito 
distante, então ela criou uma fantasia e sempre me passou isso, que era o sonho. Não 
é que eu me senti na responsabilidade de realizar esse sonho por ela, mas eu trouxe 
esse sonho pra mim.” Maria Eduarda, em entrevista realizada dia 19/11/2019. 

 

Ao serem perguntadas sobre o significado do título de miss, todas as entrevistadas 

responderam que não se definia somente por ser uma representação estética, mas que também 

há um peso social de carregar a voz das mulheres e representá-las, além de transmitir seu caráter 

para as pessoas da comunidade. 

 



 

 

 

  

 

Miss vai além de padrões porque a sociedade impõe muito. Ser miss não é só ser um 
rostinho bonito ou ter um corpo bonito, ser miss é ser a voz de todas as mulheres, é 
lutar por aquilo que você defende e que acredita porque querendo ou não você vai ter 
uma responsabilidade levando esse título. Elaynne Mesquita, entrevista realizada em 
21/10/2019. 

O significado de miss pra mim é você ser uma pessoa que as outas se espelham, então 
é uma pessoa que tenta dar o seu melhor. Pra mim é isso, miss não é nem só beleza, 
antes eu enxergava muito como beleza, depois que eu participei do Miss Teen que foi 
significar você ter sua personalidade e criar o seu padrão, não em relação de corpo, 
mas em relação a pensamento. Mas de corpo óbvio que sempre vai ser aquela mulher 
magra e com o corpinho definido e tudo mais. Letícia Medeiros, em entrevista 
realizada dia 23/20/2019. 

 

 Essas respostas constatam que as participantes dos concursos de miss desejam ser um 

exemplo para as outras garotas, seja pelo seu caráter, seja pelas ações sociais que realizam, e se 

sentirem significativas para que outras mulheres possam ter uma motivação para realizar seus 

sonhos e para superar obstáculos. Esses pensamentos das misses se encaixam com a fala de 

Pinto (2010), de que se deve dar a palavra para as mulheres, e só as mulheres podem fazê-lo de 

modo a não construir novas relações de poder. É um caminho essencial para que as mulheres 

sejam representadas e se insiram cada vez mais nas esferas sociais, tendo voz ativa. 

 

Figura 8 - Ângela Alves 

 

Fonte:https://tribunadoceara.com.br/diversao/moda/saiba-quem-sao-as-16-candidatas-a-coroa-de-miss-ceara-

2019/ Acesso em: 27/11/2019 

https://tribunadoceara.com.br/diversao/moda/saiba-quem-sao-as-16-candidatas-a-coroa-de-miss-ceara-2019/
https://tribunadoceara.com.br/diversao/moda/saiba-quem-sao-as-16-candidatas-a-coroa-de-miss-ceara-2019/


 

 

 

  

 

A fala de Pinto (2010) se associa com o depoimento da Miss Pacajus 2018, Ângela, que 

passou por uma transição capilar e sofreu muitas ofensas. Conforme Félix (2010), é importante 

evidenciar que os estereótipos eurocêntricos estão internalizados e são transmitidos na 

sociedade brasileira. Construir a identidade negra, aceitar sua tonalidade de pele, seu cabelo 

natural são fatores que determinam a aceitação do negro nos espaços, e, muitas vezes, ele tem 

que negar a si mesmo para ser aceito. Reafirmar a si mesmo é um ato que pode acarretar a 

rejeição dos outros, entretanto quando se enfrenta tal rejeição, o indivíduo torna-se exemplo 

para que mais pessoas verdadeiramente se aceitarem, além de dar voz a esses, como quer 

Ângela. 

 

Eu sempre quis dar essa voz a quem se identificava com isso de querer se aceitar, de 
aceitar o cabelo que tem, de aceitar a cor que tem, as condições financeiras que tem, 
então o meu foco sempre foi esse. Ângela Alves, entrevista realizada em 28/10/2019. 

 

Quando interrogadas se houve alguma cobrança para se atingir uma estética padrão 

requerida, 100% das entrevistadas afirmaram que foram cobradas para que alguma parte do seu 

corpo fosse melhorada ou modificada, cada uma relatou algo diferente e relevante. Essa 

cobrança a modificação de seus corpos para que, assim, fossem aceitas no círculo de misses 

tem relação com a fala de Garrini (2007), o qual exprime que o corpo tem um valor cultural 

capaz de integrar um indivíduo a um grupo social e, ao mesmo tempo, o destacar dos demais. 

Ter o corpo “perfeito” consagra a pessoa, representa vitória e controle do seu destino, por outro 

lado, ter um corpo que não se encaixa no que é determinado pelo seu grupo significa o fracasso 

individual, pois privilegia-se a aparência como um fator fundamental para o reconhecimento 

social do indivíduo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Figura 9 – Elaynne Mesquita. 

 

                                                   Fonte: Arquivo pessoal de Elaynne Mesquita, 2019. 

 

A exigência estética refletida acima faz referência com a fala de Elaynne sobre o fato 

de muitas pessoas ao seu redor cobrarem e desacreditarem da sua capacidade de ganhar o 

concurso por ter uma altura que no imaginário da sociedade não se relaciona à altura de uma 

miss. 

 

Eu sofri por causa de críticas, tipo “você não tem tamanho de miss”, o que eu mais 
sofri foi pelo meu tamanho. Eu tenho 1,56 de altura e isso me afetou bastante porque 
teve muitas pessoas que falavam “ah, você não tem altura pra miss, você não tem porte 
pra miss”. Isso acaba afetando o psicológico da pessoa, mas nunca foi assim tanto pra 
fazer eu desistir não, pelo contrário tudo isso me fez só ter mais força de vontade e 
continuar fazendo o que eu gosto. Elaynne Mesquita, em entrevista realizada dia 
21/10/2019. 

 

De acordo com a declaração de Letícia, que está envolvida com esse projeto desde os 

treze anos, foi muito exigido quanto a seu abdômen e a seu modo de se comportar. 

 



 

 

 

  

 

Teve muita cobrança, tanto que eu comecei a treinar com 13 anos, entrei na academia 
com 13 anos. Eu era de agência de modelos daqui de Pacajus, então eu era muito 
cobrada, aí eu endoidei, teve um tempo que eu não queria comer. Só que depois eu 
parei e vi que não era assim que funcionava, eu não emagreci o que queriam, eu fiquei 
treinando só pra não ficar com gordurinha, nem nada. Em relação a estética, eu não 
mudei muito, era cobrada em questão de abdômen. (...) Em relação a comportamento, 
eu não podia beber, andar em festa, postar uma foto de biquíni ou com uma roupa 
muito decotada porque eu ia está me expondo, e, já que eu tava participando de um 
Miss Teen, eu tinha que ter a aparência de uma adolescente e não de mulher. Aí eu 
me privei de muita coisa. Letícia Medeiros, em entrevista realizada dia 23/20/2019. 

 

Conforme a fala de Ângela, ela precisou emagrecer uma quantidade de peso para 

participar do concurso do Miss Ceará, o que a fez realizar rigorosas dietas que comprometeram 

sua saúde psicológica. De acordo com Andrade (2003), no atual momento histórico há um 

deslumbramento no imaginário feminino que adquirir a imagem corporal idealizada é um 

objetivo prioritário. O apelo midiático-imagético, disseminado pelos concursos de beleza, por 

exemplo, modela subjetividades e impulsiona o lucrativo mercado da indústria da magreza, 

coopta o simbólico feminino em suas necessidades básicas, seduzindo-o para o alcance do corpo 

perfeito. Divulgando, via fascinação, modelos de beleza que tendem a ocupar o limite extremo 

dessa busca obsessiva, desfigurando, assim, a tênue linha divisória entre o saudável cuidado 

com o corpo e o sutil movimento de instalação de doenças narcísicas. 

 

Eu acho que qualquer miss que você fala sempre vai te falar da questão do corpo, eu 
tive que perder 5kg, não pra chegar no padrão, mas pra ficar algo visivelmente bonito 
(...) então essa foi a questão que mais pesou, eu tive que fazer dietas muito rigorosas, 
que, depois do concurso, eu tive muito problema pra continuar fazendo dieta porque 
eu já fazia dieta há muitos anos, mas não tão rigorosas como eu tive que fazer pro 
Miss Ceará. Depois do concurso meu psicológico tava tão abalado com esse rigor, 
com essa pressão toda que eu comecei a comer compulsivamente, mas no mais o 
padrão pra atingir mais foi esse, que eles impõem pra gente. Só que tem outras misses 
que vão a outros extremos, cirurgias de nariz, bichectomia, bota mega e outras coisas, 
mas o principal mesmo que a miss sempre focar é no corpo. Ângela Alves, em 
entrevista realizada dia 28/10/2019. 

 

Para Maria Eduarda, a pressão estética percorreu cada parte de seu corpo. 

 

(...). No meu caso, era o que mais me incomodava. Não que eu fosse uma pessoa 
desligada, mas o meu corpo nunca me incomodou, e, quando eu era miss, me 
incomodava muito porque tem um padrão. Você tem que ter a medida do busto, 
cintura, quadril, o estilo do seu cabelo, a sua pele, o sorriso, o olhar, até a unha, da 



 

 

 

  

 

cabeça aos pés literalmente, então me incomodavam porque eu não podia emagrecer 
demais porque eu estava seca. Eu tinha que ta com o corpo inteirinho, eu tinha que ta 
na academia de segunda a domingo, e fora a academia, se pudesse eu tinha que ir pra 
academia. Isso acabou interferindo muito no meu lado pessoal, nos meus estudos, que 
foi o que veio a me incomodar futuramente a ponto de eu desistir. Mas a cobrança é 
demais, como eu disse, você não pode ta magra demais, não pode passar a ficar 
gostosona demais, a gente acha que não, mas tem um padrão sim. Tatuagem? Não 
pode ter tatuagem. Cabelo curto? Hoje em dia, beleza, a gente tem a miss brasil atual 
de cabelo curto, mas por aqui a crítica ainda é muito grande porque eu lembro que 
aqui, na reta final eu cortei o cabelo e eu levei muito carão por causa disso. Maria 
Eduarda, em entrevista realizada dia 19/11/2019. 

 

Conforme o depoimento de Rebeca, sua experiência foi mais leve. 

 

Tive que mudar drasticamente em dois meses. Não consegui apoio de nutricionista, 
então a alimentação cuidei por conta própria. Nos treinos fui acompanhada por uma 
equipe incrível, eles acreditavam mais em mim do que eu mesma. Isso me fez atingir 
um resultado rápido e eficiente. Emagreci, fiz procedimentos estéticos, nenhuma 
cirurgia, fiquei grata porque tinha receio, não queria mudar meu corpo, nem colocar 
peito. No final amei o resultado, foi muito esforço e abdicação. Minhas manhãs de 
segunda a sábado eram apenas para cuidar da forma. Até hoje sinto falta daquela 
forma, um dia vou conseguir voltar. O cara do concurso disse que eu tinha um dos 
melhores corpos da competição, mas pequei na timidez. Rebeca Nepomuceno, em 
entrevista realizada dia 19/11/2019. 

 

De acordo com os relatos acima, nota-se que o processo de formação e adequação do 

corpo de miss ocasiona uma pressão muito grande no psicológico das participantes, gerando 

consequências que vão para além do próprio corpo e podem permanecer por um período de 

tempo que vá além do que se está envolvida com o projeto. 

 Soma-se a isso, o fato de, por estarem imersas em um universo de constante observação 

da sua estética, seja por elas, seja pelos que estão ao redor, e até das estéticas das concorrentes, 

ocorre um descontentamento com partes do corpo que antes não incomodavam, ou até com o 

corpo todo, como relatou a Maria Eduarda em seu depoimento anterior. Esta fala está 

relacionada com a afirmação da autora Mota (2012) de que se encaixar em padrões exigidos 

significa acionar técnicas de visibilização e disciplinamento das mulheres, que desenvolvem 

dispositivos pelos quais exercem permanente vigilância e autocontrole em busca da beleza, os 

quais são identificados na vivência de modelos profissionais que incorporam os padrões de 

beleza dominante para estarem condizentes com eles constantemente. 



 

 

 

  

 

  Assim, pode-se afirmar que existe um modelo de estético para se tornar miss e ter 

sucesso nesse projeto, logo as que não se encaixam não tentam participar ou são substituídas, 

como mostra a fala de duas entrevistadas. 

 

(...) sobre a estética, você tem o seu corpo, certo? Só que é de você querer mudar ele, 
você não vai querer participar de um concurso você estando com um corpo não 
desejado, você vai querer melhorar, isso é de você. Eu não vou participar de um 
concurso, eu passando daquele peso, vai mais da pessoa (...) Elaynne, em entrevista 
realizada dia 21/10/2019. 

(...) eu entrei na reta final de outra miss, que não pode, pelo fato de ter engordado 
muito, participar do Miss Ceará (...) Maria Eduarda, em entrevista realizada dia 
19/11/2019. 

 

Na pergunta sobre como foi a mudança ocorrida na rotina após se envolver nesse 

projeto, duas das entrevistadas responderam que a mudança foi mais comportamental, havia um 

jeito de se portar nos locais, o modo de falar, pessoas com quem se relacionar e também uma 

atenção maior para o que era postado nas redes sociais. Uma das candidatas citou que era muito 

cobrada para estar sempre cuidando de sua estética em detrimento ao seu estudo. Tal fato 

relaciona-se com o discurso de Wolf (1992), a qual expõe que a cultura estereotipa as mulheres 

para que se adequem ao que é feminino em beleza-sem-inteligência, ter um corpo ou ter uma 

mente, os dois ao mesmo tempo não é permitido.  

 

(...) eu priorizei meus estudos e afetou demais porque entre ta estudando e ta no salão, 
cuidando da estética, ou num esteticista, eu preferia estar estudando. E eu era muito 
cobrada em relação a estética, se eu não fosse fazer um clareamento dental ou uma 
massagem modeladora, eu levava muito carão, muita cobrança, então interferiu muito 
na minha rotina. Por exemplo, finais de semana, que era pra ser o meu lazer, eu tinha 
que ta fazendo alguns procedimentos, ta em alguns eventos que na maioria das vezes 
não tinha muito fundamento eu estar ali, mas eu tinha que ta pra ta marcando presença. 
Maria Eduarda, em entrevista realizada dia 19/11/2019. 

Tudo se transformou! A minha vida tava sendo em função daquela preparação, como 
eu te disse eu tava sem tempo, 2 meses, e tudo girava em torno daquilo. Eu fui péssima 
na faculdade naquele semestre, eu reprovei cadeiras, abandonei disciplinas e tudo 
mais. Eu nunca tinha feito isso, mas eu tinha um objetivo e eu realmente me dediquei 
super, sabe? Eu ia pra academia incansavelmente, até no sábado, acordava já pensando 
em ir pra academia, já tinha uma rotina, minha manhã inteira era dedicada ao miss, 
era academia, procedimento estético, era ir em alguma loja. Rebeca Nepomuceno, em 
entrevista realizada dia 19/11/2019. 



 

 

 

  

 

 

É interessante apontar a fala dessa mesma entrevistada que relatou que a aparência 

corporal no concurso do Miss Ceará prevaleceu em relação a personalidade e conteúdo das 

concorrentes ao concurso, reforçando a fala da autora anterior e todo o referencial bibliográfico 

de culto ao corpo e padronização estética presente nesse trabalho.  

 

Foi um momento (durante a preparação e o concurso) que eu vi que tava construindo 
uma imagem na cidade que não necessariamente é a Rebeca na vida normal dela, na 
vida cotidiana. A Rebeca é feminista, ela tem muitos pensamentos, ela é bruta, cabeça 
dura, e, na época, eu não conseguia expressar isso. Eu tava engessada. Sabe quando 
você tem que reprimir essas coisas porque tem que ser uma pessoa perfeita? E lá no 
concurso isso refletiu muito, a ponto de o cara chegar e dizer “olha você tem o melhor 
corpo da competição, mas a sua timidez não deu, atrapalhou” isso o cara falou pra mim 
atrás do palco depois do concurso acabar, ele falou na minha cara. Mas eu não sou uma 
pessoa tímida, quem me conhece sabe. Só que, naquela situação, eu não tava 
conseguindo ser uma pessoa natural porque eu não tava conseguindo conversar com as 
pessoas sobre o que eu costumava conversar, assuntos interessantes. Tudo ali girava em 
torno da imagem, e é compreensível porque é um concurso de miss, mas eu sentia falta 
de um assunto a mais. Na minha entrevista, eles perguntaram coisas que eu saberia 
responder, mas eu simplesmente travei, (...) não expressei nada da minha personalidade. 
Eles poderiam também ter feito outras perguntas muito mais evoluídas do que essas, 
perguntar o que eu acho sobre assunto tal, mas eu não sei, me preparei muito 
fisicamente, e esquecei da cabeça, as palavras, os pensamentos, o modo de agir, isso 
influenciou muito, por isso que esse cara me falou da timidez, eu não me preparei pra 
ser uma influenciadora, pra falar diante de câmera, enfim, eu não me preparei pra 
aquelas perguntas, mas isso não significa que eu tivesse não conteúdo, assim como 
muitas outras meninas dali. Rebeca Nepomuceno, em entrevista realizada dia 
19/11/2019. 

 

Quando questionadas sobre as vantagens percebidas depois dos títulos, o conhecimento 

que a experiência lhe trouxe, reconhecimento pessoal e as amizades feitas ao longo da trajetória 

são algumas das respostas. Duas entrevistadas relataram que ganharam muito reconhecimento 

profissional, após participarem do concurso ganharam visibilidade que acarretaram em muitos 

trabalhos. Essas respostas estão associadas a fala de Freyre (1986), o qual menciona que as 

modas de mulheres, nesse caso, a aparência bela e padrão são situadas em complexos 

psicoculturais ou psicossociais que favorecem êxitos. Soma-se a isso que ao serem indagadas 

sobre se valeu a pena participar desses concursos de miss, todas as entrevistadas afirmam que 

valeu a pena, mesmo que trouxesse algum mal. 



 

 

 

  

 

No geral, é possível notar que, para concorrer ao título de miss, as aspirantes devem 

percorrer uma longa trajetória em busca da uma aparência e de uma conduta compatíveis ao 

universo dos concursos, a qual é repleta de responsabilidades com seu próprio corpo, 

relacionada a saúde e estética, e com seu intelecto, relacionada a exposição. Torna-se nítido, 

pelos relatos das entrevistadas, que existe um procedimento de construção de uma miss, e esse 

requer muito esforço delas para estarem com a aparência ideal, agirem conforme as normas, 

adequarem suas rotinas para atingir as demandas solicitadas, construírem e repassarem uma 

imagem e personalidade que agrade o público, ou seja, que represente os padrões da sociedade 

brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

7 CONCLUSÃO 

 

O culto à beleza feminina, no decorrer da História, sempre esteve relacionado aos 

padrões estéticos e comportamentais que influenciaram e influenciam massivamente a vida de 

mulheres de distintas sociedades e culturas. Tal culto é mutável, pois quando observado de 

distintos locais, sociedades, períodos, e até mesmos grupos sociais de uma mesma cultura pode 

haver essa transformação no que é considerado belo e atrativo. 

 Na sociedade brasileira, a veneração a feminilidade tem interferência direta da cultura 

patriarcal estabelecida no país, refletida nas mais diversas esferas sociais, como na família, nos 

ambientes profissionais e na educação. Ao longo de sua vida, nas três esferas anteriores, a 

mulher é instruída a ser educada e polida, estar sempre bem apresentável e arrumada, com 

maquiagem e roupas adequadas a situação, e servir aos homens, primeiramente a seu pai e 

posteriormente a seu marido. 

Desse modo, há um papel social prescrito para a mulher seguir, formulado por uma 

complexa estrutura social. Esse papel contém concepções sobre a estética feminina afim de 

controlá-la, tornando-a um objeto ornamental de admiração pertencente a algo ou a alguém que 

não elas. 

A mídia tem influência na disseminação de informação e formação de opinião, estando 

em praticamente tudo que temos acesso hoje em dia. Ela se apropria do corpo feminino, o 

manipula e difunde um ideal de corpo, interesse do mercado, o qual se beneficia pelo que se 

torna a desenfreada busca pela beleza, fabricando e vendendo infinitos produtos para que as 

mulheres se sintam inclusas dentro do universo da beleza. 

  A hipervalorizando a aparência dentro da sociedade brasileira se sobreleva em certos 

grupos sociais, como ocorre nos concursos de misses. Esses têm como seu veículo propagador 

a mídia, transmitidos através da televisão e redes sociais, meios de comunicação muito 

acessíveis para os brasileiros. Os concursos, por difundirem estereótipos femininos, se tornam 

grandes aliados do mercado da beleza, os patrocinadores dos eventos são geralmente marcas de 

roupas e cosméticos, centros de estética, e marcas de produtos domésticos, todos esses oferecem 

produtos que controlam e limitam a mulher dentro do papel social que ela deve exercer no 

cotidiano. 



 

 

 

  

 

.  Nos eventos de coroação de misses, as mulheres desfilam seus corpos e boas aparências 

com a finalidade de julgarem quem é a mais bela e representará o perfil a ser seguido pelas 

demais na sociedade. O que não se retrata nesses eventos é o grande processo de formação das 

participantes para atingirem a estética requerida para participarem e terem êxito nos concursos 

e no ambiente midiático que os envolvem.  

O pensamento dominante regido por um padrão estético, no qual as mulheres belas são 

as magras, as altas, as que possuem cabelos lisos, e esses sempre arrumados, as bem vestidas e 

alinhadas, cria uma relação de negação com corpos reais, cabelos naturais e comportamentos 

cotidianos naturais. Dessa forma, as mulheres são condicionadas a desejarem participar de 

concursos de beleza, mesmo que tenham que se moldar até encaixarem-se dentro de um molde 

estético inacessível exigido. 

 Essa padronização feminina gera problemas psicológicos e físicos para as mulheres que 

tentam atingi-la, já que os modelos de beleza se modificam continuamente para que haja, assim, 

uma busca incessante, alimentando o mercado, para que ele possa se remodelar e, portanto, 

continuar vendendo diariamente o que se propõe dentro do universo da beleza ideal. 

Averiguamos, através das entrevistas realizadas com as cinco garotas residentes de 

Pacajus, que o desejo de participar dos concursos de misses, de exibir suas personalidades, seus 

corpos e das suas belezas, foi introduzido na mentalidade delas desde a infância. Essa vontade 

foi induzida pela educação com resquícios patriarcais, aos quais foram submetidas dentro da 

sociedade brasileira, e pela indução da mídia a seguirem os padrões e não romperem 

abruptamente com eles, por desejarem se sentir incluídas neles.  

Ademais, para as participantes dos concursos, ao se tornar moldes desses padrões, elas 

conseguem meios para atingir sucesso profissional. Entretanto, há também a pretensão de não 

apenas difundir estereótipos, deseja-se transmitir e ter reconhecimento pelas suas 

personalidades, sonhos e caráteres. 

A exposição das participantes nos concursos de beleza exige muita determinação e força 

para suportar o peso de lidar com as expectativas das outras pessoas e as suas próprias sob suas 

vidas, corpos e comportamentos. As participantes e misses devem fazer modificações na rotina 

cotidiana, as quais demandam muito tempo e interesse, como as realizações de procedimentos 

estéticos, idas constantes à academia, dietas exageradas, inúmeros compromissos que demanda 



 

 

 

  

 

lidar com o público. Muitas vezes, exibir suas vidas de tal forma, pode ocasionar conflitos 

psicológicos e físicos nas participantes, como distúrbios alimentares, desenvolvimento de 

problemas com a autoestima, complicações com procedimentos estéticos. 

No meio dos concursos de misses, a beleza que tem maior notoriedade, ela é o cartão de 

visita para as misses, ainda que elas tenham que esculpirem suas aparências para serem aceitas 

e inclusas nos requisitos inalcançáveis que os modelos estéticos dos concursos requerem, 

modelos esses que reforçam o culto ao corpo e à beleza e os padrões existentes na sociedade 

brasileira 

 Independente das adversidades e dificuldades retratadas, quando se chega ao final do 

processo, existem vantagens para elas, como o reconhecimento profissional, as amizades e 

contatos adquiridos ao longo percurso. Todavia, nenhuma entrevistada relatou como vantagem 

o resultado final do procedimento de fabricação dos seus corpos ou nos comportamentos e 

modos instruídos e adquiridos. 

A partir das questões abordadas nesse trabalho, pretende-se levar a discussão adiante no 

meio acadêmico, de forma a abrir precedentes para outros desdobramentos, como discutir a 

presença de corpos que não seguem o padrão estético nos concursos de beleza. Além disso, 

observar a razão do interesse de misses serem exemplos e dar voz para as garotas da sociedade 

ligada às diretrizes sociais. Podem ser ainda analisados também, os moldes em que se 

organizam os concursos de beleza infantis, revelando que o tema ainda tem muito a ser 

explorado.  
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

Entrevistas 
 

A - PERFIL DO ENTREVISTADO: Nome, nível de escolaridade, renda, composição 

familiar. 

B – PERGUNTAS 

1. Quais as motivações que te levaram a participar do concurso de miss?  
2. Qual o significado do título de miss tem para você?  
3. Houve alguma cobrança para você atingir uma estética padrão?  
4. Como foi a mudança na tua rotina após se envolver nesse projeto? (Quanto à estética e 

ao comportamental) 
5. Quais foram as vantagens percebidas depois dos títulos?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

  

 

 
APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 

Título do projeto: “A MODA DO CORPO OU O CORPO DA MODA”: O PROCESSO 
DE PRODUÇÃO DE UMA MISS NO INTERIOR DO CEARÁ  

  
  

  
Eu, Maria Isabelle Alves Vidal, aluna do curso Design-Moda da Universidade Federal do Ceará, 
venho solicitar a ___________________________________ a autorização para o uso de seu 
nome e dados fornecidos em entrevista presencial, assim como o uso de imagens fornecidas 
pelo entrevistado(a) e imagens disponíveis na internet para enriquecer a pesquisa monográfica 
“A moda do corpo ou o corpo da moda”: o processo de produção de uma miss no interior do 
Ceará. Todos os dados e imagens serão utilizados exclusivamente para fins acadêmicos.  

  
  
  
  
  

 ______de ________________de 2019.  
  
  
  
  
  
  

____________________________          _____________________________  
Nome do Pesquisador                               Nome do Concessor  

 
 
 


