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RESUMO 

 

Este trabalho teve embasamento na influência da mídia no padrão de beleza. 

Com o objetivo de evidenciar os riscos e danos causados pela busca excessiva pela 

magreza, procedimentos estéticos e cirúrgicos. Também apontar como as redes 

sociais, principalmente o YouTube, contribui com a quebra do padrão de beleza. Além 

do surgimento dos influenciadores digitais que estão na luta a favor da 

representatividade, desconstrução dos padrões estéticos impostos pela mídia e da 

aceitação. 

 

Palavras-chave: Padrão de beleza; Redes sociais; Desconstrução; Aceitação; 

Empoderamento. 
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ABSTRACT 

This work was based on the influence of the media in the beauty pattern. With 

the objective of evidencing the risks and damages caused by the excessive search for 

thinness, aesthetic and surgical procedures. Also point out how social networks, 

especially YouTube, contribute to the break in the beauty pattern. In addition to the 

emergence of digital influencers who are in the struggle for representativeness, 

deconstruction of the aesthetic standards imposed by the media and acceptance. 

 

 

 

Key-words: Beauty pattern; Social Networks; Deconstruction; Acceptance; 

Empowerment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o passar dos anos e tendências, é notável que ocorrem muitas mudanças, 

inclusive nos padrões estéticos. O que era visto como modelo de beleza em uma certa 

época, já não é mais exaltado em outra. Sendo assim, é notável que nos dias de hoje, 

século XXI, o padrão enaltecido e imposto, é um corpo milimetricamente corrigido e 

moldado, definido, repleto de procedimentos, cirurgias e implantes. 

Esse culto à perfeição fica cada vez mais nítido e estampado em revistas, 

outdoors, TV, e também nas redes sociais, que cada vez mais vem se tornando uma 

grande influenciadora. Com toda essa pressão psicológica, só cresce o número de 

clínicas de estética, academias, tratamentos, cosméticos, remédios e dietas. As redes 

sociais cada vez mais estão ganhando força e poder de persuasão, e junto a elas 

estão os influenciadores digitais, ou influencers, como são conhecidos. 

Assim como existem os influencers que que ditam e seguem os padrões de 

beleza impostos pela mídia, existem os que usam as redes socias para quebrar esses 

padrões. Expondo os riscos e danos, tanto físicos como psicológicos que podem ser 

acarretados através dessa busca desenfreada pela aquisição de um corpo e 

aparência perfeita, e lutam pela autoaceitação e recuperação da autoestima, através 

do empoderamento. 

A discussão teórica dessa pesquisa tem como intenção dar visibilidade ao 

empoderamento feminino, estimulando a desconstrução do padrão ideal de beleza 

imposto pela mídia, assim valorizando e enaltecendo todas as belezas, belezas reais. 

Tendo as redes sociais como base para esse processo, e os influenciadores digitais, 

por sua vez, auxiliando e motivando o seu público a resolver seus problemas e 

conflitos em relação a autoestima, para assim alcançar a autoaceitação. Abordar e 

dar evidência a um tema muito presente em nossa sociedade atualmente, mostrando 

como as pessoas, em sua maioria, mulheres, são atingidas pelo massacre diário feito 

pela mídia, com a intenção de implementar regras, padrões e um ideal de beleza 

inatingível. De um modo geral, para a comunidade acadêmica, seria um modo de 

evidenciar a importância do assunto, visto que, além dos problemas físicos que essa 

busca pode causar, como complicações erros médicos em procedimentos e uma série 

de danos, também não podemos descartar os muitos problemas psicológicos que 

essa busca a perfeição pode acarretar. 
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O problema de pesquisa desse trabalho é entender como as redes sociais e os 

influenciadores digitais podem influenciar e contribuir no processo de desconstrução 

do padrão ideal de beleza. 

O objetivo principal é apontar e expor sobre a desconstrução dos padrões 

estéticos impostos pela mídia. evidenciando a enorme e poderosa influência que a 

mídia exerce na formação do padrão de beleza, destacando os riscos que a busca 

pelo corpo e aparência ideais podem trazer, como danos físicos e psicológicos. Além 

de ressaltar a desconstrução de tabus e a busca da autoaceitação através do 

empoderamento. E também apontar a medicalização da beleza estética, a 

desenfreada busca por procedimentos e cirurgias e os problemas psicológicos 

causados pela busca pelo padrão de beleza, que são uma questão de saúde coletiva.  

Esse estudo foi gerado a partir de pesquisa qualitativa e descritiva, baseada 

em artigos publicados nos últimos 10 anos, e conteúdos específicos mais recentes, 

visto que o tema está ganhando mais visibilidade atualmente. Busca feita em sites 

bancos de dados, livros e também através de influência de vídeos e vlogs de 

influencers que abordam sobre o tema. 
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2. DITADURA DA BELEZA: LUTA PELA PERFEIÇÃO 

 

O corpo vem se ressignificando no decorrer do tempo, cultura e crenças 

predominantes, com isso, o conceito de beleza também sofre diversas mudanças no 

decorrer dos tempos. A beleza feminina foi idealizada na renascença, construindo 

simbolismo diferenciado para ambos os sexos: ao homem vinculou-se a imagem da 

virilidade que simboliza a força e o poder, enquanto à imagem da mulher era vinculada 

a sedução e sexualidade (LEITE e LIMA, 2006). 

No período Renascentista, as mulheres mais gordinhas e curvilíneas eram 

consideradas como as mais belas, contudo, é notável que com o passar dos anos, 

novos padrões vão sendo criados, novas belezas enaltecidas e novas regras e 

tendências vão sendo criadas e ditas como certas, desse período para cá, esse 

padrão veio se modificando. Existe uma variação de padrões estéticos de uma cultura 

para outra. Na idade média até o final do século XIX, o belo e valorizado era o corpo 

gordo e forte. No século XX, devido às influências de guerra, esse padrão se modifica 

e o corpo mais magro e musculoso passa a ser valorizado e, finalmente, no século 

XXI, o corpo é moldado através de intervenções que o transformam através de 

cirurgias e transplantes (MOLDONATO, 2006). 

Atualmente, o padrão de beleza cultuado e imposto pela mídia, é de um corpo 

magro, definido, milimetricamente corrigido, moldado e sem imperfeições. A 

idealização do corpo e aparência perfeita fez com que corpos com marcas, manchas, 

cicatrizes, celulites e principalmente, sem procedimentos estéticos fossem vistos 

como errados ou até feios, e nada mais são que corpos reais.  Com isso, nos dias de 

hoje, é cada vez mais raro encontrar pessoas que estejam totalmente satisfeitas com 

a sua própria imagem no espelho, e toda essa repercussão gerou uma luta diária e 

incansável entre as pessoas, em sua maioria mulheres, afim de conquistarem e 

atingirem a tal perfeição imposta pela mídia, fazendo com que a busca por mudanças 

e reparos só aumente, pois mesmo que, inconsequentemente, todos nós nos vemos 

inseridos nesse processo de padronização, já que as armadilhas impostas pela mídia 

estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, e esse culto a perfeição fica cada 

vez mais nítido e estampado em revistas, outdoors, TV  e  também nas redes sociais, 

que cada vez mais vem se tornando uma grande influenciadora.  

Todo esse poderoso apelo exercido pela mídia, fez com que o número de 

clínicas de estética, academias, tratamentos, cosméticos, remédios e dietas cresça 
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cada dia mais, com o intuito de suprir e restaurar a autoestima deteriorada pelo 

massacre estético ditado pela mídia. 

O enquadramento no padrão de beleza é um dos principais fatores pela 

constante busca desenfreada por cirurgias e procedimentos, pois tais prometerem 

soluções rápidas e eficientes para a resolução das insatisfações. As cirurgias 

estéticas, assim como as outras cirurgias, são procedimentos perigosos, que podem 

ocorrer erros, causar danos e até levar o paciente a óbito. Por isso a sua prática 

desenfreada é um grande risco, pois a escravização do corpo na idealização de um 

padrão, pode trazer complicações seríssimas, e acarretar questões de saúde coletiva.  

O padrão de beleza desumano imposto pela mídia, além de gerar o frequente 

interesse por intervenções cirúrgicas, também é um dos principais fatores 

responsáveis por uma série de transtornos alimentares, como a bulimia, anorexia, 

também a vigorexia e ortorexia. Existem evidências de que dão suporte de que a mídia 

promove distúrbios da imagem corporal e alimentar. Análises têm estabelecido que 

modelos, atrizes e outros ícones femininos vêm se tornando mais magras ao longo 

das décadas. Indivíduos com transtornos alimentares sentem-se pressionados em 

demasia pela mídia para serem magros e reportam terem aprendido técnicas não-

saudáveis de controle de peso (indução de vômitos, exercícios físicos rigorosos, 

dietas drásticas) através desse veículo (STICE, 2002). São patologias graves e de 

prognóstico reservado, que provocam elevados índices de letalidade e levam a 

limitações físicas, emocionais e sociais (Abreu & Cangelli Filho, 2005). Com isso 

podemos notar que, na atualidade, a vaidade vem se tornando cada vez mais uma 

obrigação. 

 

2.1 AUTOACEITAÇÃO  

 

Na contramão da ditadura da escravização estética imposta pela mídia, outro 

assunto que vem ganhando evidência na atualidade é a aceitação, desconstrução e o 

empoderamento, alguns dos assuntos abordados pelo feminismo. O empoderamento 

feminino consiste em cultivar a autoestima independente dos padrões, não perder as 

raízes, nem a lucidez em nome de padrão de beleza, não se torturar para se 

transformar em alguém que não é você, e principalmente, enxergar em si o seu 

potencial. E a desconstrução pode ter entendida como “trabalho necessário de 

reflexão que possibilita a desfamiliarização com construções conceituais que se 
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transformam em crenças e, como tais, colocam-se como grandes obstáculos para que 

outros possam ser construídos” (SPINK, FREZZA, 2013, p.10). a desconstrução é o 

caminho que leva a aceitação. 

Atualmente, o número de blogueiras e youtubers e demais influenciadores 

digitais que produzem conteúdos tratando de temas como feminismo, 

empoderamento, desconstrução e aceitação estão crescendo cada vez mais, e isso 

contribui demasiadamente para reconstrução e cultivo da autoestima, independente 

dos padrões. 
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3. AS REDES SOCIAIS: O YOUTUBE COMO INFLUÊNCIA  

 

Criado em 2005, o YouTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos. 

Antes do seu lançamento, haviam poucos métodos simples disponíveis para usuários 

normais de computadores que queriam colocar seus vídeos na Internet. Por possuir 

uma interface de fácil uso, YouTube possibilitou a qualquer pessoa que utiliza 

computador possa postar um vídeo na internet, em que milhões de pessoas poderiam 

ver em poucos minutos. A sua grande variedade de tópicos tornou o compartilhamento 

de vídeo uma das mais importantes partes da cultura da Internet. 

O YouTube tem se tornado uma plataforma cada vez mais visível e de fácil 

acesso, que possibilita o diálogo entre o público e os influenciadores, criando assim 

seus nichos.  Juharz (2008, 2009) chama isso de nichetube, ou o YouTube de nicho, 

e considera que esses canais e seu conteúdo só reverberam em um público 

específico, o que mostra que esse é um espaço de popularização, não de 

democratização.  

Estamos vivendo um momento em que o mundo virtual exerce um peso cada 

vez mais significativo e maior no mundo real. Não só influenciando, mas muitas vezes 

moldando e transformando opiniões. As redes sociais não possuem mais a função de 

apenas relacionamento, passarem a ser ferramenta de marketing, divulgação e venda. 

Com esse crescimento e popularização, começaram a surgir os influenciadores 

digitais, popularmente conhecidos como influencers, celebridades ou personagens 

que possuem o papel de formadores de opiniões. 

Um influenciador é uma pessoa que consegue influenciar sua audiência, 

usando de sua reputação adquirida através de blogs, sites ou redes sociais, a praticar 

determinada ação, seja comprar, ir a um evento, ou experimentar determinado 

serviço. Então, presume-se que um influenciador digital possui uma quantidade maior 

de audiência do que uma marca, por isso quando a estratégia de Marketing de 

Influência é executada da forma certa, o alcance da marca aumenta 

consideravelmente (MONTELATTO 2015). 

 

3.1  FEMINISMO E AS DIGITAL INFLUENCERS  

 

As mulheres têm recorrido às suas possibilidades, com blogs, podcasts e 

canais, como ambiente de resistência e de questionamento da opressão. 
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“Comunidades que estão lutando por representação e autoconfiança estão 

transformando o YouTube em um meio de adotar um contradiscurso aos preconceitos 

vigentes” (STRANGELOVE, 2011, p.95, tradução nossa). 

Aos poucos, o feminismo vem ganhando bastante repercussão na pauta de 

discussões públicas ultimamente, além de ocupar um maior espaço em programas de 

televisão e revistas, principalmente as destinadas ao público feminino. Tendo como 

objetivo lutar contra todas as formas de opressão exercidas sobre as mulheres e pela 

igualdade entre os gêneros, visando apresentar o papel da mulher na sociedade, além 

de abordar sobre o empoderamento feminino, autoaceitação e muitos outros 

assuntos. Para Miguel (2000), o feminismo sempre existiu, ainda que em diferentes 

sentidos, algumas vezes mais sufocado pelo tempo. “No sentido mais amplo do termo, 

sempre que as mulheres, individual ou coletivamente, se queixaram de seu injusto e 

amargo destino sob o patriarcado e reivindicaram uma situação diferente” (MIGUEL e 

BIROLI, 2013, p.8). 

 Atualmente, mulheres que fazem vlogs tratando de temas como feminismo, 

empoderamento e aceitação estão crescendo cada vez mais no YouTube. Por ser 

identificado pelos autores como algo íntimo, uma expressão pessoal, a autenticidade 

acaba sendo o principal valor de um vlog (STRANGELOVE, 2011; JUHASZ, 2008, 

2009; BURGESS, GREEN, 2009a, 2009b). 
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4. REPRESENTATIVIDADE NAS REDES SOCIAIS 

 

O feminismo é um tema que vem ganhando bastante repercussão ultimamente, 

e umas das coisas abordadas por ele é o empoderamento feminino e a autoaceitação, 

além do papel da mulher na sociedade e muitos outros. Na atualidade, mulheres 

youtubers que tratam de assuntos relacionados ao feminismo estão crescendo. 

Assim como muitos desses influencers cultuam e seguem o padrão de beleza 

imposto pela mídia, também estão surgindo muitos outros que estão dispostos a 

quebrar tabus e mostrar e valorizar a verdadeira beleza, alguns deles são Luísa 

Junqueira, do canal “Tá Querida”, Maira Medeiros “Nunca Te Pedi Nada”, Julia 

Tolezzano “JoutJout Prazer”, Ana Lídia Lopes “Apenas Ana”, Mirian Bottan, Ellora 

Haonne, Carolinie Figueiredo, Mariana Xavier, entre outras, que tratam diariamente 

nos seus canais, blogs e instablogs, questões sobre quebra de padrão, aceitação e 

empoderamento através do resgate da autoestima. 

A autoestima é a valorização, normalmente positiva, que temos de nós 

mesmos. Segundo a psicologia, trata-se da opinião emocional favorável que as 

pessoas têm de si mesmas e que excede a própria racionalização e a lógica. Em 

outras palavras, a auto estima é um sentimento valorativo do conjunto das nossas 

características corporais, mentais e espirituais, que formam a nossa personalidade. 

Esse sentimento pode mudar ou evoluir com o tempo. 

Com o bombardeio diário imposto pela mídia, na intenção de implementar o 

padrão de beleza, a autoestima vem cada vez mais sendo degradada e afetada. A 

autoestima negativa pode ocasionar uma séria de problemas psicológicos e 

comportamentais. Existem muitos sinais de baixo autoestima e podemos citar alguns 

como: necessidade de aprovação e reconhecimento, dependência, insegurança, 

depressão, ansiedade, perfeccionismo, inveja, sentimento de incapacidade, 

vergonha, sentimento de inferioridade, dentre outros. 

Não existem formulas ou métodos para melhorar a autoestima, mas única 

solução é trabalhar o autoconhecimento. Embora trabalhoso, o autoconhecimento nos 

permite ver as situações com mais clareza, encontrar virtudes e qualidades, para que 

assim aceite a própria essência.  
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Como foi citado acima, Mirian Bottan, hoje uma jovem de 31 anos, conta em 

suas redes sociais tudo que passou ao longo dos anos que sofreu com transtornos 

alimentares, tudo para encaixar-se no padrão de beleza imposto pela sociedade. 

 Aos 13 anos, Mirian se tornou anoréxica e bulímica, chegou a pesar 38 quilos, 

teve a menstruação suspensa, perda de cabelo, riscos de parada cardíaca e muitos 

problemas, físicos e psicológicos. Passou mais de 10 anos sofrendo drasticamente 

por conta de transtornos alimentares. Só aos 26 anos, com ajuda de analise, 

conseguiu vencer os transtornos e começou a se redescobrir, se aceitar e se amar. 

Em uma entrevista à revista Marie Claire, Mirian contou toda a sua história, 

como venceu, como se sente atualmente e como ajuda outras pessoas que passam 

por problemas semelhantes a se aceitarem. 

“[...] Quando comecei a me recuperar, olhava para trás e via muita tristeza, 

muito tempo perdido. O meu trabalho deu novo sentido à minha vida. Recebo relatos 

de meninas de 11 anos e de mulheres de 60, que passaram uma vida inteira sob a 

sombra de um transtorno. Se isso não tivesse acontecido comigo, eu jamais teria 

impactado tanto na saúde e na vida de outras pessoas. Tem um monte de médico e 

nutricionista falando sobre o assunto, mas quando você não tem uma história com a 

qual se conectar, não dá importância. Por isso, fale - e procure ajuda! (BOTTAN; 

Mirian, 2017)” 

Em seu canal no YouTube e página no Instagram, ela mostra fotos totalmente 

reais, exibindo seu corpo e motivando muitas outras pessoas a se aceitarem e 

amarem o próprio corpo assim como ela fez, através do autoconhecimento, como 

mostra a figura 1. 

Figura 1 – Publicação Mirian Bottan. 
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Fonte:https://www.instagram.com/p/BouuDCbn4hY/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=2hy

7d5zc2t4b&fbclid=IwAR2LEVNSBL3u8anFMZDENThHev2QtprH4h8_zjl0T3VcaAFetFmkULm6Boc 

 

Outra influencer citada acima que podemos exemplificar é a Ellora Haonne. Há 

um tempo no YouTube, Ellora sempre falou com muita personalidade sobre assuntos 

como sobre feminismo, aceitação e muitas outras questões ainda polêmicas, que 

estão ganhando espaço nas mídias e precisam ser discutidas. Esse ano ela lançou 

um livro, Por Todas Nós, que, segundo ela, são “conselhos que não recebi sobre luta, 

amor e ser mulher”. Ela conta toda sua trajetória de superação e aceitação, entre 

outras coisas. 

Além do livro, Ellora motiva muitas mulheres diariamente com seu posts e 

vlogs, em sua maioria, mostrando sua relação com o próprio corpo, sua aceitação, 

mostrando e enaltecendo um corpo real, para que pessoas reais a tenham como 

referência, a figura 2 é um exemplo. 

Figura 2 – Publicação Ellora Haonne. 

 

https://www.instagram.com/p/BouuDCbn4hY/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=2hy7d5zc2t4b&fbclid=IwAR2LEVNSBL3u8anFMZDENThHev2QtprH4h8_zjl0T3VcaAFetFmkULm6Boc
https://www.instagram.com/p/BouuDCbn4hY/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=2hy7d5zc2t4b&fbclid=IwAR2LEVNSBL3u8anFMZDENThHev2QtprH4h8_zjl0T3VcaAFetFmkULm6Boc
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Fonte:https://www.facebook.com/ellorahaonne/photos/a.1768877706659370/1846791092201

364/?type=3 

 

Luísa Junqueira “Tá Querida” e Maira Medeiros “Nunca Te Pedi Nada”, também 

são exemplos de mulheres feministas, empoderadas e plus size, que esbanjam 

irreverência e dão aula no quesito aceitação. Assim como a atriz Cacau Protásio, 

exemplo de representatividade na TV, totalmente fora dos padrões midiáticos, e 

mesmo assim conquistou o público. 

A falta de representatividade nas redes sociais é um problema muito grande e 

grave, pois por muitas pessoas não se verem e se sentirem representaram com o que 

veem, acabam se comparando com os outros corpos, os impostos pela mídia, e fazem 

de tudo para conquista-lo. 

Precisamos entender o que é um corpo, a aceitação não é sobre você, mas 

como você pensa. A falta de autoconhecimento gera a dependência pela busca do 

irreal e inalcançável, fazendo com que o mercado da magreza só cresça e continue 

gerando problemas. 

 

 

https://www.facebook.com/ellorahaonne/photos/a.1768877706659370/1846791092201364/?type=3
https://www.facebook.com/ellorahaonne/photos/a.1768877706659370/1846791092201364/?type=3


 24 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer dos anos, a mídia vem dando muita ênfase em questões como o 

padrão de beleza. O corpo magro, definido e corrigido é o que é tido como o padrão 

atual. Esse massacre de informações sobre corpo perfeito e aparência ideal faz com 

que cada vez mais as pessoas, em sua grande maioria mulheres, vivam em prol do 

padrão, fazendo de tudo de tudo para encaixar-se. Essa corrida pela padronização 

inclui além de dietas, treinos e cosméticos, também procedimentos estéticos e até 

cirurgias. Infelizmente, baixo autoestima, doenças, mutilações e até morte são 

consequência dessa escravização da beleza. 

O marketing do mercado da beleza é muito forte e apelativo e a falta de 

representatividade nas mídias faz com que cada vez mais as pessoas se espelhem 

no que é dito como padrão, mas em contrapartida, existem pessoas que lutam pela 

sua desconstrução e aceitação da aparência. O YouTube e as redes sociais no geral, 

estão contribuindo absurdamente na desconstrução do padrão de beleza imposto pela 

mídia, pois estão surgindo muitas mulheres, influenciadoras digitais, que estão 

abordando este assunto. 

Muitas youtubers fazem vlogs com dicas sobre trabalhar o autoconhecimento, 

pois é um dos métodos para melhorar a autoestima, a falta do autoconhecimento gera 

a busca pelo inalcançável, quando o corpo está em equilíbrio, nós nos vemos de uma 

maneira mais positiva e otimista, consequentemente nossa autoestima se eleva. Pois 

só com o autoconhecimento, desconstrução e aceitação as pessoas vão aprender a 

se desprender do padrão de beleza imposto pela sociedade, e assim fazer com que o 

mercado da magreza e perfeição não as influenciem tanto. 
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