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  RESUMO 
 

O presente trabalho objetiva demonstrar, através de uma websérie documental, como a 
relação entre o corpo feminino e o padrão de beleza concebido pela sociedade afeta 

diferentes mulheres. A fim de entender como a história de cada mulher, os aspectos 
sociais em que cada uma está inserida e como a mídia interfere na construção da 
auto-imagem, foi traçado um breve panorama histórico do feminismo como movimento 
sócio-político. Partindo de um estudo das teorias de McLuhan e as associando com 
uma mais recente releitura de La Cruz de como os meios influenciam no sentido da 
mensagem, assume-se que a web é a melhor interface para discussão do tema aqui 
apresentado. Fazendo, ainda, um estudo dos conceitos estudados por Bill Nichols 
sobre o documentário, foi produzida uma websérie documental, apresentando aqui o 
episódio piloto, a respeito do corpo e o ideal de beleza que cerca o feminino.   

 

Palavras-chave: Corpo. Feminino. Padrão de Beleza. Websérie. Documentário. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ABSTRACT 
 

The current paper aims to demonstrate, through a documental webseries, how the 
relationship between the female body and beauty standards conceived by society 
plays a role in the lives of different women. In order to understand how each woman's 
history, the social aspects to which each one experiences and the effects media has 
on self-image, a brief historical overview of feminism as a socio-political movement 
was traced. Starting from a study of McLuhan's theories and associating them with a 
more recent LaCruz’s theory of how media influences the way of conveying a message, 
it is assumed that the web is the best interface for discussion of the theme presented 
here. Also studying the concepts presented by Bill Nichols on the making of a 
documentary, a docuseries was produced about the body and the ideal of beauty that 
surrounds all things female. 

 

Keywords: Body. Feminine. Beauty Standards. Webseries. Documentaty. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 O corpo feminino sempre foi visto como tópico para discussão não só por 

mulheres, mas por suas famílias, por homens e pela indústria do entretenimento. 

Quando crianças, meninas aprenderam que deviam assistir o mundo como 

espectadoras e esperar serem salvas enquanto limpavam a casa, cozinhavam e 

cuidavam da família, através dos contos de fadas em que a princesa sempre é salva 

pela figura masculina, como nos clássicos infantis “Branca de Neve” (David Hand, 

1938) e “Bela Adormecida” (Clyde Geronimi, 1959). 

 Como mulheres, essas meninas aprenderam que deviam ser o acessório 

perfeito: a esposa, a mãe, a dona de casa que chega ao fim da sua jornada diária 

descansada, bela e pronta para satisfazer, como na série de televisão Mad Men 

(Matthew Weiner, Scott Hornbacher, AMC, 2007) em que o homem é o agente ativo, 

provedor da família enquanto as mulheres simplesmente assumem o papel das 

esposas.   

 A busca pela perfeição não se limitou à estética, mesmo que essa seja a principal 

temática de discussão. A pressão pela busca do ideal de perfeição começa e é 

perpetuada na mídia e nos contextos sociais patriarcais. Capas da Vogue, a revista de 

moda mais influente do mundo, mostram pouca ou nenhuma representação de corpos 

que não fossem o considerado normativo. E só em 1988 Naomi Campbell foi a primeira 

mulher negra a chegar as capas da Vogue francesa, o que fez com que alguns anos 

depois se tornasse capa da Vogue americana.  

 A marca de roupas íntimas Victoria’s Secrets se tornou, nos anos 1990, 

referência para os fashion shows ao redor do mundo, e estima-se que entre 2009 e 

2010 a marca tenha arrecadado cerca de 6 bilhões de dólares. Suas “angels” – como 

são chamadas as modelos de destaque da marca -  fizeram com que meninas de todo 

o mundo ansiassem em ter corpos como os que a marca exibe até hoje em suas 

passarelas: magros, altos e brancos. 

 A padronização do conceito de beleza fez com que a maioria das mulheres se 

vissem do lado de fora de um círculo lutando para fazerem parte dele. O culto ao corpo 

magro e branco como padrão faz com que todos os outros corpos sejam vistos como 

nichos distintos, alheios ao que é “normal”, quando na verdade, o corpo magro e branco 

é um nicho em si. Então porque a maioria das mulheres que não são desse nicho 

anseiam por pertencer a ele? 
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 O poder que esse padrão tem sobre as mulheres ultrapassa a barreira estética 

e tem influência sobre todas as outras áreas da vivência social. Aquelas que pertencem 

ao círculo fechado do “ideal” são mais bem tratadas, conseguem arrumar emprego 

com maior facilidade e não têm grande dificuldade em achar roupas em qualquer loja 

sem se importar se uma grande rede carrega seu tamanho. 

 Dezenas de novelas, séries e filmes mostram mulheres magras e brancas em 

papéis de destaque. As famosas telenovelas da Globo têm uma lista ainda estreita de 

obras em que mulheres negras são protagonistas. Uma lista que quase sempre conta 

com a atriz Taís Araújo que teve seu primeiro papel de destaque na obra “Xica da Silva” 

(Walter Avancini, 1996) em que fazia o papel de uma escrava. Somente sete anos 

depois, a atriz começou a se destacar em novelas como “Da Cor do Pecado” (Denise 

Saraceni, 2004), “Cobras e Lagartos” (Wolf Maya, 2006) e “Viver a Vida” (Jayme 

Monjardim, Fabrício Mamberti, 2010) em que interpretou uma das personagens mais 

famosas da dramaturgia brasileira, sendo a primeira e única mulher negra a ter dado 

vida à uma das Helenas de Manoel Carlos. A lista de telenovelas com mulheres fora 

do padrão normativo de magreza como protagonistas, entretanto, não existe. 

 Já a indústria hollywoodiana explora o corpo fora do padrão normativo de 

magreza como um plot cômico, como no caso de comédias que usam fat suit1 em que 

o personagem assume um papel de “gordo para entreter”, como em “Hairspray” (2004) 

em que John Travolta utiliza do artifício para viver uma mulher acima do peso ou em 

comédias românticas como “O Amor é Cego” de 2001, em que a atriz Gwyneth Paltrow 

usa o fat suit e é motivo de piadas dos amigos do seu par romântico, em que é nítida 

a intenção de ridicularizar o corpo fora do padrão normativo de magreza. Existem 

também os casos de produções em que toda a história gira ao redor do fato de a 

personagem acima do peso tentar constantemente emagrecer, como na série “My Mad 

Fat Diarie” (Benjamin Caron, Tim Kirkby Endemon, UK, 2013). A mídia mostra que a 

mulher fora do padrão normativo de magreza ou emagrece ou vira piada. 

 Através de uma simples procura do termo “corpo ideal” no mecanismo de 

pesquisa do Google, mais de 76 milhões de resultados aparecem sendo a que a 

grande maioria desses resultados mostra o corpo branco e magro de uma mulher e a 

pesquisa leva a sites de venda de suplementos alimentares para emagrecer. O 

conceito do ideal de corpo afeta somente mulheres? Quando se acrescenta a palavra 

                                                           
1 Fat Suit é o nome dado para o ato de usar roupas com enchimentos, máscaras técnicas de 

maquiagem, para que uma pessoa magra possa interpretar uma pessoa gorda. 
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“feminino” à pesquisa, os primeiros três resultados gerados a partir da busca levam a 

tutoriais que ensinam como alcançar o tão falado “bikini body”2 ou o que comer para 

perder dez quilos em duas semanas. A representação midiática do corpo feminino 

excluiu uma maioria de mulheres que não se encaixam ao padrão normativo de 

magreza, e agora a sociedade segue doente. 

 A autoimagem e a auto aceitação são temas que precisam ser debatidos. De 

acordo com pesquisas feitas pelo Scientific American, o Centro Nacional de 

Informações sobre Transtornos Alimentares do Canadá (NEDIC), a incidência mundial 

de mortes relacionadas à anorexia em mulheres entre 15 e 24 anos é 12 vezes maior 

que qualquer outra causa nessa faixa etária. Uma pesquisa discutida pela revista Veja 

(2014) afirma que 77% das jovens de São Paulo têm propensão a desenvolverem 

transtornos alimentares. Nos dias atuais, o debate a respeito da imagem se faz 

necessário e já não diz mais respeito apenas à estética: a busca pelo perfeito se tornou 

patológica. 

 Anorexia, bulimia, transtorno dismórfico corporal, ortorexia e tantos outros 

distúrbios envolvendo a imagem mostram várias faces de um perfeccionismo 

psicológico que leva mulheres a estabelecerem altos modelos de desempenho, 

acompanhada de auto avaliações críticas. 

 Essa questão é importante para gerar visibilidade para temas como a trajetória 

para o reconhecimento do próprio corpo, e os novos formatos de audiovisual podem 

ser uma ferramenta para transmitir essa mensagem. Pensando nisso, esse trabalho 

propõe expor por meio de um projeto experimental a relação de cinco de mulheres 

com o ideal de corpo feminino concebido pela sociedade, com o esforço de contemplar 

uma diversidade de mulheres que se opõem e resistem ao padrão estético vigente. 

Além de explorar como esse tema pode ser melhor retratado através de uma web-

série documental.    

 Assim, no projeto aqui apresentado concebe-se, dirige-se e produz-se um 

episódio piloto que acompanha diferentes mulheres, questionando a o papel da mídia, 

da instituição familiar e do contexto social na construção da auto imagem. Para isso, 

cinco mulheres com diferentes corpos e percepções são convidadas a contar suas 

experiências em relação à construção de gênero, ao aprendizado sobre o corpo e ao 

                                                           
2 Da tradução literal “corpo de biquíni”, termo utilizado para representar o corpo ideal para que uma 
mulher possa vestir um biquíni. O termo geralmente é utilizado para representar o corpo magro e 
tonificado. 
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“papel comum” da mulher, revelando o impacto do contexto social na construção da 

autoimagem. 

 A direção de arte tem o Kintsugi como conceito do projeto. Kintsugi é uma técnica 

milenar oriental em que se conserta com ouro cerâmicas que foram quebradas. A 

filosofia por trás dessa técnica é de que não se deve descartar algo por causa de suas 

rachaduras, ao contrário, deve-se destacar as rachaduras e reparos como 

simplesmente eventos decorrentes da vida. A escolha desse recorte artístico foi 

pensada como uma metáfora para a aceitação daquilo que é visto como "defeituoso”, 

para que mulheres vejam certas características de seus corpos não como 

imperfeições, mas como aquilo que as tornam únicas. 

 

1.1. Questão-Problema 

 

 Este projeto estudará como a relação com o corpo e a pressão pelo ideal de 

perfeição afeta diferentes mulheres através da concepção, direção e produção do 

episódio piloto de uma websérie documental. Para entender de que forma um tema 

tão atual pode ser melhor aproveitado em novos formatos de audiovisual e até que 

ponto esses formatos interferem na construção de efeitos de sentido de uma narrativa 

documental. 

  

1.2. Objetivos 

 

1.2.1.   Objetivo Geral 

  Documentar a trajetória de cinco mulheres em diferentes contextos na busca da 

auto-aceitação e do amor próprio para entender como a história de cada mulher, os 

aspectos sociais aos quais cada uma foi inserida e como a mídia interferem na 

construção da auto-imagem. Vislumbrando como novos formatos de audiovisual 

podem retratar de maneira mais eficaz temáticas geralmente pouco abordadas na 

mídia, como a pressão social um ideal de perfeição. 

  

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

- Fazer um breve panorama histórico sobre o feminismo e a relação da sociedade com 

o corpo feminino; 
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- Estudar como a mídia retratou e continua a retratar a mulher no decorrer dos anos;  

- Estudar os formatos de documentário e de websérie e como temas como o corpo 

feminino podem ser melhor explorados nesses tipos de produção; 

- Criar uma produção que explore tanto o conteúdo como a arte; 

- Explorar o audiovisual na web como uma ferramenta para divulgar temas poucos 

falados na mídia tradicional. 

  

 Para explorar esses questionamentos, a principal metodologia utilizada foi a de 

pesquisa bibliográfica como proposta por Stumpf (2005) a fim de estudar obras que 

auxiliassem no desenvolvimento dos capítulos apresentados, dando embasamento às 

ideias discutidas. Além disso a metodologia de Nichols (2013) a respeito do 

desenvolvimento de um documentário foi utilizada para a produção do episódio piloto 

da websérie aqui proposta.  

 Assim, o presente trabalho se divide em três capítulos. O primeiro aborda um 

breve panorama histórico do feminismo fazendo um estudo a respeito do corpo 

feminino em através de autoras como Betty Friedan (1971) e Simone de Beauvoir 

(2009) além de uma discussão do corpo através da visão de Foucault (2015), 

relacionando o objeto de estudo aos micropoderes, sujeição e sujeito apresentados 

pelo autor e por fim a relação da mídia com o corpo feminino. 

 O segundo capítulo reflete de que forma os novos formatos de audiovisual são 

relevantes, estudando conceitos de meio e mensagem como apresentados por 

McLuhan (1964), estudando seus papéis e suas possibilidades e como formatos 

crescentes como as web-séries podem discutir de maneira mais íntima, crua e real 

como a história de cada mulher, os aspectos sociais aos quais as mulheres estão 

inseridas e como a mídia interfere na relação de uma pessoa consigo mesma, 

permitindo maior alcance de público e maior liberdade criativa. Além de explorar as 

ideias de Zanetti (2013) sobre novos formatos de audiovisual como as webséries e 

como produzir um documentário a partir dos estudos de Bill Nichols (2013). 

 Por fim, o terceiro e último capítulo expõe como o episódio piloto apresentado foi 

concebido, considerando a direção de arte e a direção geral como principais áreas 

trabalhadas, estudando autores como Vera Hamburger (2014) para entender o papel 

da direção artística. É relatado toda a execução do episódio desde o processo criativo, 

o roteiro, as escolhas estéticas, o material utilizado, até o diário de gravações.  
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2 CORPO, SOCIEDADE E FEMINISMO 

 

  Para Platão (1972) o corpo é um cárcere, uma prisão que impede a alma de 

transcender, em que todos os males como o desejo e a insanidade fazem morada. Na 

Idade Média, o corpo era visto como antro do pecado, e separava os homens de Deus 

e, assim, o mundo medieval foi guiado pelas normas da teologia cristã. Já para 

Descartes (2009), o corpo é uma máquina, em que todas as partes são perfeitas para 

que o mecanismo seja perfeito. 

 A modernidade trouxe consigo uma nova visão do homem e, portanto, da sua 

corporeidade. A sociedade atual, através de um pensamento capitalista e um 

fundamento mercadológico, impõe um ideal de perfeição que molda o comportamento 

das pessoas – principalmente mulheres – a perseguirem um ideal pré-concebido e 

social de beleza. A busca pelo belo gera mais capital do que a conformidade. O corpo 

começa a ser exaltado não por sua funcionalidade, mas por sua aparência e o físico 

feminino é perseguido por sua sexualidade. 

 Esse pensamento, entretanto, passa a ser questionado com a evolução do 

pensamento feminista, e o corpo feminino, antes discutido do ponto de vista 

masculino, passa a ser pauta de discussão, assim como as questões de gênero o 

"papel da mulher" perante a sociedade. 

 Para os fins deste trabalho, um breve apanhado histórico do movimento feminista 

será construído para entender como a forma de a sociedade tratar a mulher foi 

construída através dos séculos e como o debate sobre o corpo feminino ganhou voz, 

estudando Simone de Beauvoir (1967) e Betty Friedan (1971). 

  

2.1 A revolução feminista e a tomada do corpo 

  

 As discussões a respeito do direito feminino se intensificam na 

contemporaneidade com o que Simone de Beauvoir (1967) chamaria de uma 

emancipação do paternalismo. Para a autora, o movimento feminista tem uma 

fundamentação milenar que bebe do misticismo e do mito. Entre as histórias mais 

antigas e religiões ancestrais, há o registro de uma mulher que se rebela.  Das 

mulheres da Ática, as primeiras a votarem ao lado de homens, como descritas por 

Marco Terêncio Varrão, citado por Santo Agostinho no terceiro volume da obra 

“Cidade de Deus” (2000), o movimento sufragista, que será explicado mais à frente 
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neste trabalho, divide de maneira histórica a luta pelos direitos igualitários. O mito, que 

narra a vitória de Atena sob Poseidon pelo reino terrestre do rei Cécrope, mostra 

mulheres votando contra os homens para a decisão do nome de sua cidade. Quando 

as mulheres ganham por um voto, a ira do deus-homem faz com que as mulheres 

percam o direito ao voto, a sua cidadania e ao nome de seus filhos. O mito se mostra 

atual: a revolta dos homens pela vitória feminina, qualquer seja ela. 

 O feminismo como movimento político e intelectual, mesmo sempre presente, 

em determinados momentos históricos ganha maior força e as questões levantadas 

em cada um desses momentos são diferentes e relevantes para cada um desses 

períodos. Rebecca Walker, líder Feminista e autora do livro “To Be Real: Telling the 

Truth and Changing the Face of Feminism” (1996), considerada uma das fundadoras 

da terceira onda do feminismo, debate que o movimento feminista pode ser dividido 

historicamente em três ondas. A primeira tendo ocorrido entre o final do século XIX e 

o início do século XX, a segunda nas décadas de 1960 e 1970 e, por fim, a terceira 

que teve seu início na década de 1990 e continua até os dias atuais. Como ondas, as 

temáticas são levadas à tona de acordo com o momento social vivenciado. É 

importante para esse trabalho estudar cada uma dessas ondas, construindo uma linha 

histórica, para compreender como a mulher passa a conquistar seu espaço de fala. 

 No fim do século XVIII, enquanto a revolução francesa estava em seu auge e a 

luta pelos direitos dos homens estava cada vez mais forte - nesta não estavam 

inclusas as mulheres -  a visão social do mundo era de que a mulher era inferior ao 

homem e devia permanecer na esfera doméstica. É nessa época que se deixam ser 

conhecidas as primeiras mulheres que questionavam esse pensamento. Mulheres 

como Marie Gouze que, sob o pseudônimo de Olympe de Gouges, critica o modelo 

da “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”3, que não contemplava as 

mulheres, e compõe a “Declaração ao Direito das Mulheres e da Cidadã”, um texto 

jurídico que exigia o completo reconhecimento social, político e jurídico das mulheres. 

Afinal, com o Iluminismo, o conceito de igualdade regeu a revolução, então por que 

essa igualdade não alcançava as mulheres? Esse foi o primeiro documento a 

mencionar a igualdade de jurídica das mulheres. O documento, entretanto, foi 

rejeitado e Olympe de Gouges foi ignorada legal e politicamente.  

                                                           
3 A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão  (em francês: Déclaration des Droits de l'Homme 
et du Citoyen) é um documento criado em 1789, nascido da Revolução Francesa, que define os direitos 
individuais e coletivos dos homens. 
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 Mas foi Mary Wollstonecraft, que na mesma época na Inglaterra, com “Uma 

Reivindicação dos Direitos das Mulheres” (1792), pronunciou de maneira mais direta 

a necessidade de emancipação das mulheres e seus direitos sociais. Wollstonecraft, 

por isso, é considerada uma das fundadoras do movimento feminista ocidental. Essas 

mulheres, mesmo sem terem suas obras reconhecidas na época em que as 

conceberam, são relevantes para o movimento feminista e consequentemente para 

esse trabalho, já que é a partir dessas obras que os acontecimentos que viriam a 

seguir se fundamentariam.  

 Somente na virada do século XIX, em que o cenário político era praticamente o 

mesmo do século anterior ao redor do mundo, mulheres começam a organizar um 

movimento feminista, de fato. Esse movimento ficou conhecido como o sufrágio 

feminino - movimento pelo direito da mulher ao voto – e marcou o início de uma luta 

que perdura até os dias atuais por direitos igualitários. Em um período em que à 

mulher era negado direitos políticos e jurídicos, a luta pelo reconhecimento da mulher 

como participante ativa da sociedade através do voto foi uma das maiores lutas 

femininas da história. O movimento, mesmo recebendo uma visibilidade negativa, 

começa a levantar questionamento das mulheres que ainda não tinham o 

conhecimento da causa e até mesmo de homens, que começaram a questionar o 

porquê das mulheres se tornarem tão agressivas em relação a um ideal. Porém, essa 

luta só chama atenção quando, na Inglaterra Emily Davison, uma militante do 

movimento se atira na frente da carruagem do rei George Frederick Ernest Albert, da 

Inglaterra, o que culmina em sua morte, fazendo com que ela se torne uma mártir. É 

a partir desse evento que o movimento ganha força, em que as pessoas começam a 

pensar na importância do direito das mulheres já que elas estavam dando suas vidas 

por isso. 

 Enquanto isso, nos Estados Unidos, as mulheres se uniam aos homens na luta 

pela abolição dos negros e passaram a lutar ao mesmo tempo pelo fim da escravidão 

e pelos direitos das mulheres. O movimento abolicionista teve sucesso, enquanto a 

luta das mulheres ocorreu de forma mais devagar. Os homens passaram a alegar que 

as mulheres eram fracas e que se precisavam de ajuda para sair de carruagens como 

poderiam ser fortes o suficiente para votar?  

 O discurso que se deu desse questionamento proferido como uma intervenção 

na Women’s Rights Convention em Akron, Ohio, Estados Unidos, no ano de 1851, se 

tornou um dos eventos precursores do feminismo negro, em que Sojourney Truth, uma 
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ex escrava, questionou se ela não era uma mulher, já que ninguém nunca havia lhe 

dado a mão ao sair de lugar algum. É daí que nasce a ideia de que lutar pelos direitos 

das mulheres brancas não é o mesmo que lutar pelo direito das mulheres negras. 

 
Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens, ou a saltar sobre poças 
de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum! E não sou uma mulher? 
Olhem para mim? Olhem para meus braços! Eu arei e plantei, e juntei a 
colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou 
uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer 
homem – desde que eu tivesse oportunidade para isso – e suportar o açoite 
também! E não sou uma mulher? Eu pari treze filhos e vi a maioria deles ser 
vendida para a escravidão, e quando eu clamei com a minha dor de mãe, 
ninguém a não ser Jesus me ouviu! E não sou uma mulher? (...) Se a primeira 
mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça para 
baixo por sua própria conta, todas estas mulheres juntas aqui devem ser 
capazes de consertá-lo, colocando-o do jeito certo novamente. E agora que 
elas estão exigindo fazer isso, é melhor que os homens as deixem fazer o 
que elas querem. (SOJOURNER TRUTH, 1851, s/p) 
 
 

 É importante mencionar, aqui, que o feminismo negro é apenas uma das 

vertentes do feminismo, o que será explicado mais a frente neste trabalho, assim como 

as outras vertentes do movimento, a diferença entre elas e porque ocorre essa 

segregação. É fundamental para esse projeto entender o papel de cada uma dessas 

vertentes, já que objetiva representar uma diversidade de mulheres com pensamentos 

e corpos distintos.  

 O movimento da primeira onda, então, tinha como principais objetivos conquistar 

o direito da mulher ao voto, à educação e a igualdade no matrimônio, e enquanto 

essas demandas representavam problemas das mulheres da elite, por outro lado, a 

classe das mulheres proletárias possuíam outras demandas. 

 A segunda onda feminista, assim, toma lugar na década de 1960, em que as 

mulheres eram iguais aos homens perante a lei na maior parte dos países, mas 

percebe-se que, na prática, essa igualdade não foi de fato conquistada. Esse 

movimento se preocupa em entender o porquê de a luta não ter atingido seu objetivo 

e se de fato as mulheres eram naturalmente inferiores aos homens. As feministas 

passam a questionar o conceito de feminilidade, e a questão por trás desse movimento 

é o que significa ser mulher. Simone de Beauvoir, um dos principais nomes a serem 

dessa corrente, foi uma das autoras a serem precursoras dessa onda, acreditava que 

o conceito de feminilidade foi concebido pelos homens para subordinar mulheres e 

prendê-las ao seu local doméstico. Ela argumenta em uma de suas mais influentes 

obras, “O Segundo Sexo” (1967), que 
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As mulheres de hoje estão destronando o mito da feminilidade; começam a 
afirmar concretamente sua independência; mas não é sem dificuldade que 
conseguem viver integralmente sua condição de ser humano. Educadas por 
mulheres, no seio de um mundo feminino, seu destino normal é o casamento 
que ainda as subordina praticamente ao homem; o prestígio viril está longe 
de se ter apagado: assenta ainda em sólidas bases econômicas e sociais. 
(BEAUVOIR,1967, p. 7)  

 

 

 A obra de Simone de Beauvoir (1967), influenciada pela obra de Mary 

Wallstonecraft (1792), analisa o papel da mulher na sociedade através das 

experiências vivenciadas por ela e os mitos ao redor do feminino. A famosa frase da 

autora “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher” (Beauvoir, 2009, p.9) , contesta o 

destino biológico da mulher, que é aprisionada ao papel de mãe, inserida em uma 

cultura que impõe a ela essa função social. 

 É importante mencionar que nesse período histórico, com a Segunda Guerra 

Mundial, as mulheres passam a ser vistas além desse papel pré-concebido. Elas 

agora são convocadas a executarem trabalhos que antes eram apenas dos homens, 

já que esses por sua vez, são convocados para as trincheiras. É nesse momento que 

a mulher passa a ter o direito de trabalhar, não porque esse direito foi reconhecido, 

mas porque não havia outra opção. De qualquer forma, intencionalmente ou não, a 

sociedade começa a reconhecer o papel feminino em um contexto social não apenas 

como matriarca. Também é fundamental lembrar que as mulheres negras sempre 

tiveram um papel de trabalho, assalariadas ou escravizadas, sempre estiveram nas 

ruas, um fato importante que explica o porquê de o feminismo negro ser uma vertente, 

o que será discutido mais a frente, neste trabalho. 

 Porém, quando os homens que sobreviveram voltam da guerra e retornam a 

assumir seus papéis de trabalho, as mulheres passam a perder seu espaço nesse 

ambiente e serem dispensadas dessa mão de obra feminina. Mas como negar a elas 

o direito a esse trabalho quando a elas já foi dado esse direito e quando elas já 

provaram serem competentes de executar essa função? É a partir desse 

questionamento que surge “A Mística Feminina” (1971), obra de Betty Friedan, em 

que ela argumenta que diversos âmbitos da sociedade construíam uma ideia 

incapacitante da mulher em que ela atingia a totalidade de sua competência 

exercendo os papéis de esposa e mãe. Em suas pesquisas, Friedan, nos Estados 

Unidos, se deparou com mulheres que após irem para os ambientes de trabalho e se 

perceberem capazes de contribuir ativamente com a sociedade, se viram novamente 
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confinadas ao lar, o que acarretou em uma grande depressão. 

 
O problema permaneceu mergulhado, intacto, durante vários anos, na mente 
da mulher americana. Era uma insatisfação, uma estranha agitação, um 
anseio de que ela começou a padecer em meados do século XX, nos Estados 
Unidos. Cada dona de casa lutava sozinha com ele, enquanto arrumava 
camas, fazia as compras, escolhia tecido para forrar o sofá, comia com os 
filhos sanduíches de creme de amendoim, levava os garotos para as reuniões 
de lobinhos e fadinhas e deitava-se ao lado do marido, à noite, temendo fazer 
a si mesma a silenciosa pergunta “É só isso?”  (FRIEDAN, 1971, p.17)   

 
 

 Um dos setores que mais corroboraram para essa ideia de incapacidade foi a 

publicidade, que se aproveitava do tédio e do vazio que esses eventos causaram na 

mulher para aumentar o número de vendas principalmente de eletrodomésticos, a fim 

de que a mulher preenchesse esse vazio por meio do consumo. Era uma forma de 

apaziguar o clima que se deu depois da guerra e uma maneira de satisfazer as 

mulheres que tinham que voltar a preencher apenas o papel de esposas e mães.   

 Essa mística é retratada na série Mad Man (Matthew Weiner, Scott Hornbacher, 

AMC, 2007), em que o personagem principal, um publicitário, tem à sua volta diversas 

personagens femininas, sejam as mulheres com quem ele se casa ou que trabalham 

com ele, que mostram esse vazio ao assumirem o papel de esposas para os 

provedores maridos. A série, que se passa na década de 60, acompanha a vida de 

Don Draper, diretor de criação de uma agência de publicidade de alta classe em Nova 

Iorque, além das pessoas que fazem parte do seu círculo social. A série aborda não 

só a parte profissional do personagem principal à luz das mudanças sociais que 

ocorriam nos Estados Unidos, mas retrata sua vida pessoal e a vida das mulheres que 

o cercam, como sua mulher, uma mulher insatisfeita com os papéis de esposa e 

matriarca aos quais é inserida.   

 Friedan (1971) questiona, sobretudo, qual é esse papel que os Estados Unidos 

estavam pintando da mulher dona de casa e consumidora. Em sua obra ela discute 

que essa imagem tinha, em sua raiz, o intuito patriarcal de levar de volta a mulher à 

vida privada.  

 Essa insatisfação da mulher na vida pessoal também é discutida pela jornalista 

e ativista do movimento, Carol Hanisch, que também nos Estados Unidos participa ao 

lado de outras mulheres em movimentos de contracultura, como o movimento contra 

a guerra do Vietnam e o movimento pacifista, reivindicando os direitos da mulher. Ela 

passa a discutir as questões feministas lado a lado aos homens que apoiavam os 
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outros movimentos, mas percebe que suas demandas não eram escutadas. É aí que 

ela percebe que os homens sempre deixavam o debate sobre o feminismo de lado 

porque não tinham a mesma vivência que as mulheres. Daí nasce o feminismo radical, 

uma outra vertente do feminismo que entende que todos os homens têm as vantagens 

do sistema patriarcal e por isso não podem entender as necessidades e problemas 

enfrentados por mulheres. 

 O pessoal é político se tornou o slogan de Carol Hanisch (1969) que, no contato 

com outras mulheres percebe que a vivência pessoal dessas mulheres e as opressões 

que elas sofriam em casa, no geral, eram muito similares. Ela aponta, então, que o 

problema que elas sofrem em suas vidas pessoais deriva dos problemas que elas 

sofrem na vida pública.  E que embora as pessoas quisessem separar o público do 

privado, eles estavam – e estão – intimamente ligados. 

 A segunda onda do feminismo amplia o debate do movimento feminista a 

questões que envolvem o pessoal, como a família, desigualdades no matrimônio, as 

desigualdades legais, a sexualidade e o mercado de trabalho, mas principalmente 

trata do que é ser mulher e qual o papel da mulher na sociedade. 

 É por volta dos anos 1990 que começa, então, a terceira onda do feminismo, em 

que se desenvolve com maior força a ideia de que existem diversos nichos de 

mulheres que por sua vez possuem diferentes demandas. A onda que perdura até os 

dias atuais traz à tona as discussões sobre sexualidade, corpo, raça, gênero, entre 

outras. Nessa onda, muitas teorias feministas passam a estudar filósofos como 

Foucault (2015), que também será discutido mais a frente nesse trabalho. 

 Agora que o panorama histórico desse movimento foi traçado, é fundamental 

que sejam apresentadas brevemente as vertentes do feminismo que ganharam maior 

recorte através dessa terceira onda e que possibilitarão entender melhor as conversas 

que serão apresentadas na parte experimental deste projeto. 

 

2.1.1 O Feminismo Liberal: “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” 

 

 A vertente do feminismo liberal surge da primeira onda, em que o objetivo 

primordial era o de que as mulheres fossem vistas legal e juridicamente iguais aos 

homens. As primeiras feministas liberais lutaram pelo direito à educação e ao voto. 

Os ideais provenientes da Revolução Francesa tinham abraçado somente os homens, 

e as mulheres que lutaram pela revolução se viram excluídas dos direitos 
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conquistados.  

 Essa vertente, então, propõe mudanças nos sistemas jurídicos, mas não se 

envolve necessariamente na estrutura social. A luta é pelo direito igual das mulheres 

e dos homens desde o voto, como ocorreu na primeira onda, até o direito das mulheres 

de andarem sem camisa assim como os homens nos dias atuais. Há quem diga que 

essa vertente nem mesmo é feminismo, já que exclui a ideia de que existem estruturas 

da sociedade e que as ideias do liberalismo só abarcavam os ideais da classe 

burguesa e branca.  

  

2.1.2 O Feminismo Negro: “E eu, não sou mulher?” 

  

 O feminismo negro traz muito do levantamento feito por Sojourner Truth de que 

ela nunca havia recebido ajuda de um homem, sempre tinha trabalhado e nunca tinha 

recebido nenhum tipo de cortesia ou benevolência que os homens usavam como 

argumento para diminuir as mulheres e as representarem como fracas. 

 As mulheres negras tomam consciência de que suas demandas, em muitos 

casos, não são as mesmas que as de mulheres brancas, já que existe uma questão 

racial que as segregou socialmente.  Esse movimento surge do pensamento de que a 

mulher negra sofre uma dupla opressão, e por isso não pode ser representada por 

“outros feminismos”. Um nome importante a ser falado quando se trata do feminismo 

negro é a filósofa e militante Angela Davis, que se tornou uma das maiores figuras da 

militância pelos direitos dos negros e das mulheres e contra a discriminação de 

classes e gêneros, fazendo parte do Partido dos Panteras Negras4. Angela se tornou 

uma das dez pessoas mais procuradas pelo FBI por defender três garotos negros 

julgados por assassinato, enquanto acusava o preconceito racial e a brutalidade 

policial nos Estados Unidos. 

 
A luta por liberdade do povo negro, que moldou a própria natureza da história 
desse país, não pode ser apagada com um gesto. Nós não podemos ser 
forçados a esquecer que a vida negra importa. Esse é um país ancorado na 
escravidão e no colonialismo, o que quer dizer, para o bem e para o mal, que 

                                                           
4 O Partido dos Panteras Negras foi um dos grupos mais radicais na luta contra o preconceito racial 

nos Estados Unidos no século XX. Criado por Huey Newton e Bobb Seale, o grupo de diferenciava das 
ações pacifistas que eram pregadas por Martin Luther King. Adotavam o marxismo como orientação 
política e tinham como objetivo ligar a luta das classes entre os trabalhadores e a burguesia ao contexto 
racial em nos EUA, entendiam que a mão de obra escrava foi responsável pela riqueza do principal 
país capitalista do século XX.  
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a história dos EUA é uma história de imigração e escravidão. Espalhar 
xenofobia, atirar acusações de assassinatos e estupros e construir muros não 
vai apagar a história [...] Esta é uma Marcha das Mulheres e ela representa a 
promessa de um feminismo contra o pernicioso poder da violência do Estado. 
E um feminismo inclusivo e interseccional que convoca todos nós a 
resistência contra o racismo, a islamofobia, ao anti-semitismo, a misoginia e 
a exploração capitalista.(DAVIS, 2017, s/p) 

 
 

 A vida de Angela Davis e sua luta foi e continua sendo importante para o 

movimento, e sua prisão fez com que muitas mulheres negras levantassem suas 

vozes contra a violência baseada no gênero e na raça. 

  

2.1.3 O Feminismo Radical: “O Pessoal é Público” 

  

 O feminismo radical, ao contrário do que se pensa no popular, não diz respeito 

a um radicalismo intransigente, e sim de um feminismo de raiz. O objetivo dessa 

vertente é entender as demandas que vem do radical do problema na relação da 

sociedade com o feminino, compreender a origem da opressão que se dá sobre a 

mulher. Nessa vertente o ideal é ir contra essa origem, é questionar e lutar contra a 

estrutura patriarcal, não por direitos igualitários apenas, mas para que as mulheres 

tenham os direitos de fazer o que bem entenderem, escreverem seus destinos. Não 

serem iguais aos homens, mas sujeitos completamente diferentes que convivem lado 

a lado. Essa ideia nasce do preceito que igualdade se difere de justiça, e que os 

direitos iguais não são suficientes por causa de todo contexto histórico em que as 

mulheres estiveram em desvantagem. É dessa vertente que a discussão a respeito 

do corpo se torna mais intensa. 

 O feminismo, principalmente nessa vertente quer desafiar a noção pré-

concebida dos papéis tradicionais de gênero, opondo-se a objetificação sexual das 

mulheres, além de levar à esfera pública assuntos que eram considerados privados 

como a violência contra a mulher e o estupro.  

 Falar do feminismo, estudar sua fundamentação histórica e suas vertentes é de 

fundamental importância para este trabalho porque é só com o movimento que a 

discussão sobre o corpo feminino se torna possível. Se há algumas décadas as 

mulheres não tinham nem mesmo o direito ao voto, o direito ao próprio corpo era ainda 

menos possível. O corpo era o assunto não falado e questões como a sexualidade 

feminina só podia ser explorada por homens.   



25 
 

 

2.2 Os micro-poderes e as macro-consequências 

 

 Na modernidade o corpo se torna objeto de estudo de diversos filósofos e 

correntes que tratam a corporeidade do homem em relação à sociedade. Machado 

(2015) introduz o pensamento de Foucault (2015) a respeito do conceito de 

“micropoder” introduzido pelo autor que, mesmo que não discutindo a partir do corpo 

feminino, em muitos aspectos serve a essa pesquisa por tratar de como certas 

instituições têm influência sobre um indivíduo e como essa influência ocorre. Foucault 

(2015) discute a ideia de poder e como este é inerente ao homem e a qualquer 

estrutura social, em que “nada ou ninguém escapa, a que não existe exterior possível, 

limites ou fronteiras”. Esse poder atinge o âmbito material do homem, se entrelaça ao 

corpo, em que não existe mais o controle real do físico, existe a influência do poder e 

o que vem dela.  

 
(...) poder esse que intervém materialmente, atingindo a realidade mais 
concreta dos indivíduos - o seu corpo - e que se situa ao nível do próprio 
corpo social, e não acima dele, penetrando na vida cotidiana, e por isso 
podendo ser caracterizado como micro-poder ou sub-poder. (MACHADO, 
2015, p. 14)  

 

 

 Assim como discutido por Foucault e por Machado, o exercício desse poder se 

manifesta no convívio. Por meio de “mecanismos”, essa força é não só apresentada, 

como vivida e reproduzida através de um controle do corpo como gestos, atitudes, 

comportamentos, hábitos, discursos. É um poder que, quando exercido, interfere na 

maneira de agir do indivíduo. 

 A representação dos “corpos belos” pela mídia tradicional e posteriormente em 

massa pelas redes sociais influencia, desde sempre, mulheres de todas as idades. 

Quando uma novela ou indústria cinematográfica retrata apenas um tipo de corpo ou 

representa apenas um nicho de mulheres seletas, se estabelece uma relação de 

poder entre aquele que produz e aquele que consome. Existe, então, uma mensagem 

não visível de que se uma mulher não se enxerga no ideal retratado não é a indústria 

que está errada, mas sim a mulher. Essa relação de poder passa despercebida no 

dia-a-dia porque, quase como em doses pequenas e regulares, ela acontece o tempo 

todo. 
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 Esta visão apresentada por Foucault (2015), mesmo que não tratando 

diretamente o corpo feminino, é discutida aqui para possibilitar o melhor entendimento 

de como a mídia, a família e outros fatores externos podem ser entendidos como 

“micropoderes” e como afetam relação das mulheres retratadas  com o próprio corpo. 

 Se antes a relação de poder era entendida como nata de instituições maiores 

como o Estado ou a Igreja, o autor discute que a ideia de poder surge de diversas 

fontes. O poder que essas instituições detém, com certeza, é visto  e percebido em 

maior proporção e por isso é mais discutido e até mesmo questionado.  Porém a força 

que os micro-poderes têm estabelecem tanto quanto - ou até mais - uma posição de 

subordinação sobre o indivíduo. Para Foucault (2015) o poder não se detém, se 

exerce, e não é exercido somente por um soberano, são esses micropoderes que 

detém maior influência sobre as atitudes humanas.  

 É muito viável discutir como o capitalismo e, principalmente, a publicidade se 

utilizam do poder que detém para atingir certos objetivos. A maneira como anúncios 

são colocados entre intervalos de uma programação são um exemplo desse poder. O 

espectador, ao consumir um conteúdo que tem interesse, acaba consumindo outros 

conteúdos dos quais não necessariamente tinha conhecimento, e mesmo que não 

perceba ativamente, sofre sua sua influência. É o que acontece com os comerciais de 

vídeos no YouTube, por exemplo. Se um indivíduo está assistindo um conteúdo 

qualquer e um anúncio surge de determinado produto, mesmo que esse espectador 

não seja um consumidor ativo desse produto, ele toma conhecimento de sua 

existência, e então se estabelece um poder da marca sobre esse indivíduo.  

 De forma semelhante se dá esse poder nas redes sociais. Não necessariamente, 

ao acompanhar as imagens postadas em determinados perfis do Instagram, um 

indivíduo se vê pressionado ao atingir o ideal representado, mas ao acompanhar 

sempre a mesma visão de determinado corpo, por exemplo, esse indivíduo passa a 

querer se assemelhar a ele. É como acontece essa influência das redes sociais sob 

as mulheres e a construção de sua auto-imagem. 

 Quando a mídia expõe um tipo de corpo como belo torna-se generalizado um 

ideal de beleza, que é reproduzido e atinge novas proporções, até que que seja visto 

como algo universal, único e imutável. Esse poder, entretanto, não pretende lesar o 

indivíduo, ao contrário, objetiva controlá-lo. A intenção não é causar o conflito mental 

às mulheres que não tem o mesmo corpo apresentado pela mídia, por exemplo, e sim 

fazer com que elas se moldem a esse corpo sem questioná-lo.  
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Não se explica inteiramente o poder quando se procura caracterizá-lo por sua 
função repressiva. O que lhe interessa basicamente não é expulsar os 
homens da vida social, impedir o exercício de suas atividades, e sim gerir a 
vida dos homens, controlá-lo em suas ações para que seja possível e viável 
utilizá-los ao máximo, aproveitando suas potencialidades e utilizando um 
sistema de aperfeiçoamento gradual e contínuo de suas capacidades. 
(MACHADO, 2015,  p.20) 

 

 

 Ao falar de poder, Foucault (2015) também traça a ideia de disciplina que surge 

dele. Atualmente, essa disciplina pode ser observada nas redes sociais em que a vida 

do indivíduo se torna exposta. O autor fala da ideia de panóptico em que aquele que 

observa não é observado, que funciona como uma ótima metáfora para como as redes 

sociais operam: todos se observam em uma espécie de cobrança, e essa disciplina é 

imposta por todos e para todos. Há uma exigência pela perfeição: a vida é retratada e 

por isso deve suprir certas expectativas. No caso das mulheres, essas expectativas 

não são só a respeito do corpo (mesmo que mais perceptíveis) mas também pela 

maneira de agir, como uma ideia pré-concebida do papel que a mulher deve servir 

como discutido.   

 

2.3 A mídia e a imposição do perfeito 

  

 Quando se pensa em cinema, principalmente o clássico hollywoodiano, a mulher 

pode ser vista em sob a representação de uma mulher troféu, ou seja, uma mulher 

que age como um segundo plano para o homem. Esse papel de cativa aprisionava 

figura feminina a um conceito de mulher que a américa traçava, assim como 

mencionado antes, uma figura explicada por Friedan (1971). O movimento 

cinematográfico conhecido como star system instalado na década de 1920 moldou a 

narrativa clássica e seus elementos, e figura feminina foi estabelecida como a donzela 

em perigo. O cinema mudo estabeleceu essa figura da mulher como objeto de desejo 

em enredos que muitas vezes envolviam a fuga de um matrimônio ou onde a mulher 

era disputada por dois personagens masculinos, como no filme “The Flying Fleet” 

(George W. Hill, 1929) em que a personagem de Anitta Page é disputada em um 

triângulo amoroso.  

        A segunda onda do feminismo trouxe a visão de que, no cinema, a figura 

feminina servia sempre como essa personagem coadjuvante dos enredos que 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_W._Hill
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giravam ao redor do masculino. Essa performance traça no imaginário do espectador 

um ideal e objetificam a mulher, sendo uma maneira de opressão disfarçada. Assim 

como discutido através da obra de Teresa De Lauretis “Alice Doesn’t” (1984), em que 

a autora traça um paralelo entre a história de Lewis Carrol (1871) e o cinema 

hollywoodiano. 

 

Não é por acaso que a atenção crítica da mulher ao cinema na maioria das 
vezes consiste na noção de representação e identificação, termos em que 
são articulados a construção social da diferença entre os sexos e o lugar da 
mulher e a noção de imagem e o observador, espetáculo e espectador, nessa 
construção. (LAURETIS, 1984, p. 28, tradução nossa5). 

 

 

 Com o passar das décadas, a imagem da donzela indefesa mudou, e o cinema 

começou a representar a mulher de outras maneiras, mesmo que sempre as 

colocando nesse papel de acessório. A mulher como objeto de desejo não mudou, e 

as décadas seguintes passaram a explorar ainda mais o sexo como um elemento 

mercadológico. Na década de 1950, com Marylin Monroe isso fica ainda menos sutil: 

a atriz vendeu estereótipos femininos através do apelo sexual como nos filmes Os 

Homens Preferem as Loiras (Howard Hawks, 1953) e Como Agarrar um Milionário 

(Jean Negulesco, 1953) que, como os próprios nomes sugerem, trabalharam a 

imagem da mulher sempre em relação ao homem, e não como um indivíduo 

independente.  

 No cinema mainstream6 atual, essa imagem deu lugar a uma representação 

feminina em três espectros principais: a cheerleader, a girl next door, e a duff. A 

primeira, normalmente vista como a menina magra, branca, e quase sempre retratada 

de uma maneira vulgar, ainda é explorada de maneira sexual como objeto de desejo 

no filme. Na grande parte das vezes, é a personagem malvada, com uma relação de 

superioridade e que sempre está em competição em relação às outras personagens 

mulheres. Esse exemplo é muito bem retratado no clássico adolescente Meninas 

Malvadas (Tina Fey, Mark Waters, 2004) com a personagem Regina George, uma 

menina desejada por todos os garotos e invejada por todas as meninas. Essa imagem 

                                                           
5 It is not by chance that women's critical attention to cinema most often insists on the notions of 
representation and identification, the terms in which are articulated the social construction of sexual 
difference and the place of woman, at once image and viewer, spectacle and spectator, in that 
construction. 
6 Como falado por David Bordwell (2006), mainstream é um termo que se refere ao pensamento e gosto 
de caráter popular e dominante. É usualmente empregado no cinema para indicar filmes que tenham 
laços mais comerciais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Howard_Hawks
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean_Negulesco
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de “Regina George” acabou influenciando muitos filmes adolescentes e a imagem da 

líder de torcida foi consolidada como a menina malvada que corresponde aos padrões 

estéticos da sociedade. 

     O oposto dessa personagem seria a girl next door (na tradução garota da 

porta a frente, um termo que significaria a vizinha), um protótipo de mulher que se 

admira de longe, recatada, boa moça e também bela sob os padrões estéticos. Assim 

como o perfil anterior, é o objeto de desejo dos personagens masculinos. Essa 

personagem muitas vezes é associada ao elemento de salvação de um personagem 

masculino corrompido, como no caso de Um Amor Pra Recordar (Adam Shankman, 

2002), em que o personagem delinquente se apaixona pela inocente filha do pastor e 

se redime ao final do filme. O mesmo acontece em filmes como The Spectacular Now 

(James Ponsoldt, 2013) e na série de sucesso Cinquenta Tons de Cinza (Sam Taylor-

Johnson, James Foley, 2015). 

      O terceiro estereótipo, a duff, foi representado e apresentado com esse 

nome pelo filme The Duff (2015). O termo seria um acrônimo para “Designated Ugly 

Fat Friend” (da tradução literal Designada Amiga Feia Gorda), a personagem que não 

no começo do enredo não se encaixa nos padrões de beleza e passa despercebida 

até o momento que sofre uma grande transformação estética. Esse tipo de enredo é 

observado há muito tempo, mesmo antes do surgimento do termo. Filmes como Ela é 

Demais (Robert Iscove, 1999) ou na série Betty, A Feia (Mario Ribero Ferreira, María 

del Pilar Fernández, 1999) que ficou muito conhecida no Brasil, que representam bem 

esse estereótipo, em que a personagem se transforma para o agrado de um 

personagem masculino ou para se encaixar em determinado papel.  

    Com a teoria feminista do cinema, é levado a tona as problemáticas desses 

estereótipos impostos à mulher, que agem como um mecanismo de opressão, 

reduzindo a imagem feminina a um objeto de desejo masculino e excluindo  o papel 

social das mulheres. Como trabalhado no artigo “A Imagem: Representação da Mulher 

no Cinema” de Giselle Gubernikoff (2009), essa imposição da imagem da mulher é 

vastamente divulgado nos filmes produzidos pela indústria americana.   

 
Encontra-se inserido no discurso narrativo desses filmes e é uma forma de 
recalcamento pelo sexo, a favor de uma economia capitalista patriarcal. Ao 
mesmo tempo que procura justificar a repressão social da mulher, projeta a 
imagem da mulher ideal, a favor da acumulação de capital. (GUBERNIKOFF, 
2009, p. 68) 

 

https://www.google.com.br/search?q=Adam+Shankman&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MM7ILTJRAjOTCi0zirXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQCNGlSUMAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjr-r6x1KLeAhUDTJAKHceIDQUQmxMoATAdegQICBAv
https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1280&bih=610&q=James+Ponsoldt&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KDAuskiKVwKz07Ms0zIstMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RACPz2KsyAAAA&ved=2ahUKEwjhy4TM1aLeAhWMEZAKHc6nA4sQmxMoATAeegQICBAx
https://www.google.com.br/search?q=Sam+Taylor-Johnson&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2K8gtS0suVuLUz9U3MKkqN7XQks1OttJPy8zJBRPxxalFmanFVimZRanJJflFAAsB7Vw7AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi0xdW0w7beAhUDkZAKHSCgDtYQmxMoATAoegQIAhAd
https://www.google.com.br/search?q=Sam+Taylor-Johnson&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2K8gtS0suVuLUz9U3MKkqN7XQks1OttJPy8zJBRPxxalFmanFVimZRanJJflFAAsB7Vw7AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi0xdW0w7beAhUDkZAKHSCgDtYQmxMoATAoegQIAhAd
https://www.google.com.br/search?q=James+Foley&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2K8gtS0suVuLUz9U3SCuvKDbWks1OttJPy8zJBRPxxalFmanFVimZRanJJflFAFnInL87AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi0xdW0w7beAhUDkZAKHSCgDtYQmxMoAjAoegQIAhAe
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&q=Robert+Iscove&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDEsNqlS4gIxjQpyLbOytcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAOHjuNcxAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj9hq3_1aLeAhXLhJAKHWnLD8sQmxMoATAgegQIChAy
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 Além de pensar na maneira como as mulheres são representadas no cinema, é 

importante, ainda pensar em quem retrata essas mulheres.  Sabe-se que apenas 4% 

dos diretores do cinema Hollywoodiano são mulheres, isso indica que quem conta 

essas histórias majoritariamente são homens. A mulher continua a ter sua história 

contada pelo imaginário das figuras masculinas. A falta de diretoras mulheres reflete 

o mercado e a cultura da alta empregabilidade masculina? 

 O cinema americano teve grande influência no brasileiro - assim como no resto 

do mundo -  e traçou uma imagem do que a mulher deveria se parecer, e essa imagem 

muitas vezes se tratava da mulher branca e magra. O perfil de corpo reproduzido pelas 

produções hollywoodianas não se assemelhavam com o brasileiro ou o considerado 

“corpo latino”, e o cinema nacional passou a se moldar e reprimir o que era diferente, 

já que era o cinema americano que vendia. Houve um branqueamento da estética 

brasileira retratada no cinema, e a revista Cineápolis, um dos meios de comunicação 

pós-impressa mais importantes na década de 1920, questionou a representação da 

figura brasileira. 

 
Fazer um bom cinema no Brasil deve ser um ato de purificação de nossa 
realidade, através da seleção daquilo que merece ser projetado na tela: o 
nosso progresso, as obras de engenharia moderna, nossos brancos bonitos, 
nossa natureza. (CINEARTE apud ZITO, 2006, p. 74). 

 

 

 Esse branqueamento moldou e molda a produção brasileira até os dias atuais. 

As novelas, séries e filmes brasileiras mostram mulheres magras e brancas com 

corpos padronizados em papéis de destaque. As famosas telenovelas da dramaturgia 

brasileira têm uma lista estreita de obras em que mulheres negras são protagonistas. 

Uma lista que quase sempre conta com a atriz Taís Araújo que teve seu primeiro papel 

de destaque na obra “Xica da Silva” (Walter Avancini, 1996) em que fazia o papel de 

uma escrava. A atriz, mesmo sendo negra, ainda mostra a influência do corpo 

padronizado: um corpo magro e um cabelo cacheado colocado perfeitamente no lugar. 

A lista de telenovelas com mulheres fora do padrão de magreza como protagonistas, 

entretanto, não existe.  

 As mídias tradicionais como a televisão e o cinema são importantes na formação 

de uma imagem feminina, mas não é só daí que surge a problemática atual. Com a 

internet e as redes sociais, a propagação de um ideal de corpo se tornou ainda mais 

disperso, e propagou aquele ideal que já estava no imaginário feminino. Se antes as 
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meninas olhavam para os corpos representados nas grandes telas e almejavam por 

se parecerem com eles, agora elas têm as ferramentas para saber como atingi-los. 

Através a procura do termo corpo ideal no mecanismo de pesquisa do Google, quase 

77 milhões de resultados aparecem, como ilustra a figura 1.  Além disso, quando a 

pesquisa com as palavras “corpo feminino” é feita na aba de imagens, os principais 

resultados mostram corpos esculpidos, moldes em que o corpo “deve” se encaixar e 

a visão reprodutora da mulher, como retrata a figura 2. 

 

 

 

 
Figura 1: Print da pesquisa realizada no site Google. Autoria própria (Setembro, 2018). 

 
 

 
Figura 2: Print de pesquisa realizada no site Google Imagens. Autoria própria (Novembro, 

2018). 

 

 

 Se antes a maneira como esse ideal de corpo e como alcançá-lo era passado de 

maneira verbal e se perdia, com a internet a quantidade de informações é bem maior, 

ampla e facilmente difundida. 



32 
 

 3 O MEIO É A MENSAGEM: OS NOVOS FORMATOS DE AUDIOVISUAL 

 

 A maneira de comunicar causa no receptor de uma mensagem uma percepção 

diferente da que um outro meio poderia ocasionar. Essa é a ideia discutida por Marshall 

McLuhan (1964), que diz respeito a como o meio é um elemento determinante no 

processo comunicacional. “O meio é a mensagem”, quase o slogan do teórico, cabe 

neste trabalho para explicar o motivo da escolha de produção: os meios, ou seja, os 

veículos pelos quais uma mensagem é transmitida podem ter tanta influência em sua 

recepção quanto o conteúdo em si.  

 O meio, antes pensado como um canal, um simples mediador entre conteúdo e 

receptor, é visto pelo autor como um influenciador da mensagem. Se esse canal antes 

era visto como inábil em acrescentar valor à capacidade comunicacional, ou como um 

ruído de veiculação, para McLuhan eles têm a capacidade de moldar o que é falado. 

Partindo disso, o autor estuda a evolução dos meios para perceber as especificidades 

de cada um. A evolução se daria em três partes: a oral, a tipográfica e a eletrônica.  

 Na oral, a comunicação era feita apenas através da fala, a mensagem era 

facilmente dispersa e restrita e a informação se perdia com facilidade. Com a fase 

tipográfica, inicia-se um período em que a informação se torna registrada, o que faz 

com que ela não seja adulterada e com que mais pessoas tenham acesso a ela, a 

informação pode ser passada adiante. Na fase tecnológica, as informações, além de 

registradas, se tornam disponíveis em um fácil e amplo acesso. A quantidade de 

informação é maior, a velocidade com que ela é compartilhada é extremamente alta e 

a comunicação é praticamente instantânea. A principal crítica de McLuhan se dá a 

respeito dessa fase: com essa quantidade de informação, o interesse em assuntos 

específicos se tornam cada vez mais raros. Todo o conhecimento se torna ínfimo 

graças ao aluvião de mensagens transmitidas e o receptor já não consegue absorvê-

las da mesma maneira que antes.  

 Essa ideia tratada por McLuhan é tão importante no meio da comunicação que 

posteriormente é tratada por Türcke (2010) e Nicholas Carr (2011), pois ambos 

discutem como essa grande quantidade de informações faz com que a retenção da 

mensagem se torne cada vez mais rasa. A maneira que a informação é passada na 

fase oral tem determinado impacto em um receptor graças à forma que ela é 

transmitida pelo emissor. Detalhes sutis como a maneira de falar ou a entonação 

podem atribuir efeitos de sentidos distintos àqueles dos quais a mensagem de fato se 
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trata. É um exemplo claro do papel do meio na entrega de uma informação. É 

importante mencionar esses autores para entender o porquê do tipo de produção 

pensada para esse trabalho e como os meios escolhidos para sua veiculação têm 

influência no conteúdo a ser passado. A forma como uma mensagem é passada em 

meios tradicionais como a televisão ou o rádio se difere da maneira como ela pode ser 

passada em novos formatos de comunicação como as redes sociais. 

 Essa maneira de entender os meios também pode ser pensada de acordo com 

o que, anos depois, La Cruz (2012) apresenta em sua metodologia das molduras, em 

que a autora argumenta em como os meios são molduras do conteúdo, e que essas 

molduras delineiam a maneira como uma mensagem é transmitida. O conteúdo tem a 

mediação da interface de forma que vídeos na web são do jeito que são porque a 

interface é mais dinâmica do que a da televisão, por exemplo. O conteúdo está para o 

meio assim como a moldura está para o espectador. Pensar em como um conteúdo 

pode ser moldado a se encaixar em seu meio leva a pensar em como o meio é moldado 

por quem o recebe. O conteúdo feito para a web só é mais dinâmico porque o diálogo 

com o espectador permite essa dinamicidade. Os públicos se diferem em suas 

molduras e isso determina o conteúdo a ser reproduzido.  

 Pensando em como os conteúdos podem ser trabalhados em diferentes meios 

a partir desta perspectiva, o projeto aqui apresentado consiste em um conteúdo para 

a web através de um projeto documental, o que será justificado mais a frente. Esse 

meio permite que o conteúdo, possa ser consumido casualmente e permite maior 

liberdade criativa. Enquanto em uma rede de televisão aberta, por exemplo, certos 

temas não sejam discutidos por serem vistos como “tabu”, na internet eles são 

procurados: o espectador tem o controle sobre o que vai ver, e por isso opta por um 

tipo de conteúdo e pode trocá-lo quando lhe convém. Enquanto na televisão existem 

horários e programas fixos, na web a decisão - na maior parte dos casos - cabe 

meramente ao espectador.  Essa relativa liberdade de ir e vir faz com que mais 

conteúdos inovadores sejam transmitidos e essa nova configuração dá oportunidades 

para diversos nichos. 

 Da mesma maneira que este meio permite tal liberdade a quem consome seu 

conteúdo, a quantidade de mensagens é tanta - e transmitida de tais formas - que é 

necessária do espectador uma atenção maior. E em meio a tantas informações, o 

poder de captar essa atenção se torna cada vez mais difícil, ou seja “tudo que não está 

em condições de causar uma sensação tende a desaparecer sob o fluxo 
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de informações” (TURCKE, 2010, p.20). A ideia de produzir de maneira documental 

uma web-série, portanto,  se baseou no desejo em transmitir, de forma crua, um tema 

atual, mas muito pouco falado na mídia de maneira a gerar a identificação daqueles 

que procuram por esse tipo de conteúdo.  

 

3.1 As Web-séries: a interface molda o conteúdo 

 

 O surgimento do cinema mudou a indústria do entretenimento e a maneira de se 

produzir conteúdo. Se antes o audiovisual se resumia às grandes telas, hoje, mais de 

um século depois, a maneira de se produzir esse tipo de conteúdo se torna cada vez 

mais palpável. Com a modernidade houve uma migração de produtos audiovisuais do 

cinema para a televisão, da televisão para os computadores e, agora, dos 

computadores para os celulares.  

       No século XX, em que os aparelhos de televisão se tornaram mais comuns, 

as telenovelas ganharam popularidade, um formato que ganhou muita atenção por 

tornar visuais as histórias que antes só podiam ser acompanhadas em jornais, folhetins 

ou no rádio. As telenovelas ou séries de TV trouxeram uma nova forma de 

entretenimento que estabeleceu com uma espécie de rotina e relação entre o conteúdo 

e o espectador, pois contavam uma história que demorava a se encerrar. Cada 

episódio era algo a ser esperado, todos os dias no mesmo horário.  

Com o surgimento da internet, a maneira de consumir mudou, e com ela a 

maneira de produzir. O que antes requeria anos, uma grande produção e muito 

investimento, hoje se resume a umas câmeras e uma interface: qualquer um pode falar 

sobre qualquer assunto, a qualquer momento. Como dito por Debord (2003), a 

sociedade atual é regida pelo consumo, uma cultura em que a imagem e a economia 

invadem todas as esferas da vida. O autor descreve a sociedade atual como a 

“sociedade  do espetáculo”, e espetáculo é tudo que diz respeito ao homem. “O 

espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas 

mediada por imagens” (DEBORD, 2003, p.9). Se trata de uma sociedade de interesses 

volúveis, passageiros. Quando se estabelece essa lógica de constante reprodução e 

apreensão de estímulos através de revistas, televisão, computadores e - agora mais 

do que nunca - smartphones, o sujeito se acostuma de tal forma com uma torrente de 

estímulos cotidiana, que gradativamente perde a sensibilidade para o que é 

transmitido.  
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 É nesse contexto que a web se encaixa: uma necessidade por conteúdo e 

rapidez. A internet como interface possibilitou um alto e rápido compartilhamento de 

informação além de permitir maior interação entre emissor e receptor. A popularização 

da internet e a facilidade com que essa interface pode ser acessada, hoje, através de 

diversos dispositivos deu uma nova forma à circulação e ao consumo de conteúdo, o 

que possibilitou o surgimento de novas maneiras de fazer audiovisual. 

 Um dos formatos que esse meio possibilitou foi a web-série, um novo meio de 

broadcasting que consiste em uma série de episódios veiculados na internet. O 

formato, criado em 1995 como uma maneira de anunciar, se torna, hoje, cada vez mais 

popular graças à serviços de streaming como Netflix, Youtube e outros. O atrativo parte 

da ideia de o espectador ter controle sobre o que, onde e quando assistir.  

 Zanetti (2013) argumenta que esse formato apresenta as características de 
formas mais tradicionais de audiovisual, e “mantém da tradição audiovisual as 
narrativas seriadas, fracionadas, ou seja, histórias que mantém uma certa continuidade 
narrativa, contadas através de capítulos e episódios” (ZANETTI, 2013, p. 71). O 
surgimento de novos formatos não significa o encerramento de outros, mas sim uma 
evolução dos meios. Assim como a televisão trouxe mídias que se basearam muito 
nas histórias dos jornais ou do rádio, as web-séries apresentam muitas características 
do que antes já era consumido na televisão.  

 
(...) o que é novo em relação às novas mídias são os modos específicos pelos 
quais elas renovam as mídias tradicionais e os modos pelos quais as mídias 
mais antigas renovam a si mesmas para responder aos desafios impostos 
pelos dispositivos tecnológicos mais recentes. (ZANETTI, 2013, p. 74 - 75). 

 

 

 Esse formato permite que o conteúdo, quaisquer seja, possa ser consumido 

casualmente e permite maior liberdade criativa. Enquanto em uma rede de televisão 

aberta, por exemplo, certos temas não são discutidos, isso não acontece na internet, 

fazendo com que mais conteúdos inovadores sejam transmitidos. Essa nova 

configuração dá oportunidades para diversos nichos.  Para Zanetti (2013), existe uma 

ampla oferta de conteúdo e mensagem que atendem a públicos diversos, seus desejos 

e necessidades. Mais do que apenas espectadores, as pessoas se sentem parte do 

conteúdo que assistem, podendo comentar, compartilhar e até mesmo determinar as 

temáticas a serem tratadas no conteúdo que assistem. 

 Ou seja, a web-série nada mais é que uma nova maneira de fazer narrativas 

seriadas que já não exige muito do espectador. Se antes, para consumir um filme ou 

série uma pessoa tinha que se deslocar até um cinema, hoje ela pode assistir a uma 
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lista extensa de conteúdos sem sair de casa, e já não precisa esperar determinado dia 

ou horário para acessar seus conteúdos preferidos. Além disso, é um formato que 

ganha popularidade por estar em uma interface com um grande potencial de 

interatividade e engajamento, fatores que antes não eram explorados.  

 A intenção de produzir uma web-série para retratar o tema desse projeto se deu 

pelo desejo de transmitir as ideias tratadas em uma interface que permite maior 

liberdade criativa na produção, além de gerar empatia no espectador e possibilitar 

maior interação entre  emissor e  receptor.      

 

3.2 Documentário: realidade versus ficção 

 

 Um documentário poderia ser explicado simplesmente como uma produção que 

se compromete com a realidade, ou seja, um tipo de produção não-ficcional. Isso, não 

quer dizer, entretanto que ficção e documentário estejam completamente separados, 

como discutido por Bill Nichols (2013).  

 
As perguntas compreendem questões de ética, definição, conteúdo, 
forma, tipo e política. Porque abordam o mundo em que vivemos e não 
um mundo imaginado pelo cineasta, os documentários diferem, de 
maneira significativa, dos vários tipos de ficção (ficção científica, terror, 
aventura, melodrama etc). Eles estão baseados em suposições 
diferentes  sobre seus objetivos, envolvem um tipo de relação 
diferente entre o cineasta e seu tema e inspiram expectativas diversas 
no público. Essas diferenças, como veremos, não garantem uma 
separação absoluta entre ficção e documentário. (NICHOLS, 2013, p. 
17) 

 
 

 Essa maneira de produzir conteúdo “real” se dá como uma maneira de aproximar 

o espectador, fazendo com que ele testemunhe a vida de outros em uma realidade 

mais próxima. Essa aproximação do espectador com o emissor é tão aclamada que 

muitas vezes produções ficcionais buscam as características de um documentário 

para acrescentar credibilidade a uma obra, como no caso citado por Nichols em A 

Bruxa de Blair (Eduardo Sanchez e Daniel Myrick, 1999), um filme em que uma 

situação fictícia é encenada de maneira a parecer real através de certas convenções 

características de documentários. A maneira como o filme utiliza de uma câmera 

portátil em primeira pessoa, testemunhos de pessoas reais e um evento baseado em 

lendas populares, fez com que o espectador não encarasse toda a obra como apenas 
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um filme, e sim como um evento possível. A história se torna crível.  

 Essa expressão, entretanto, não é necessariamente a realidade absoluta de um 

evento. A maneira de contar uma história, mesmo que ela seja real, pode ser moldada 

de diversas formas e proporções a fim de traçar uma opinião ou uma declaração. O 

documentário traça um ponto de vista sobre o mundo ou sobre um evento através de 

uma impressão de autenticidade, seja através de uma percepção filtrada ou de uma 

transparência que minimiza a concepção do cineasta. “Nos dois casos aqueles que 

adotam o documentário como veículo de expressão desviam nossa atenção para o 

mundo que já ocupamos" (NICHOLS, 2013, p. 20).  

 O documentário é uma representação da realidade, e não sua reprodução, ele 

traça uma visão sobre um tema, um ponto de vista. Expressa uma compreensão sobre 

a realidade e conta como as histórias são, e não como poderiam ser. Diferente da 

ficção, o documentário não se dá, necessariamente, como uma fonte de 

entretenimento, e sim uma direção, cobra um pensamento sobre o que é falado.  

 Da mesma forma que os cineastas de ficção investem em atrair a atenção do 

espectador para mundos desconhecidos, aqueles que produzem documentário tem a 

tarefa de atrair a atenção para o mundo comum e, portanto, ambos apresentam 

complexidade. Ao documentar o comum, o objetivo de prender a atenção de quem 

assiste vai além, porque aquilo que já é conhecido muitas vezes não desperta 

interesse, o novo é um território a ser conquistado. Por isso muitas vezes 

documentários também adotam características ficcionais a fim de captar a atenção do 

espectador.  

 Com a intenção de representar uma visão de mundo, os documentários 

costumam abordar temas que envolvem questões sociais que façam com que a 

bagagem cultural de quem assista agregue efeitos de sentido. No caso deste trabalho, 

a intenção de falar sobre o corpo feminino e todas as problemáticas ao redor do tema 

vem com a intenção de gerar visibilidade ao assunto mostrando pessoas reais que 

lidam diretamente com a questão. Essa maneira crua de produzir tem o objetivo de 

causar identificação do público que passa pelas mesmas situações as vendo como 

reais de uma forma que uma ficção talvez não alcançasse o mesmo propósito. “Os 

documentários de questões sociais consideram as questões coletivas de uma 

perspectiva social. As pessoas recrutadas para o filme ilustram o assunto ou dão 

opinião sobre ele” (NICHOLS, 2013, p. 205) 

 Enquanto em um filme ficcional as personagens assumem um papel e exercem 
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as opiniões e funções que lhes são dadas para o bom desenvolvimento da obra, em 

uma não-ficção, assumem apenas um papel social e o exercem como desejam, 

atuando de maneira semelhante ao que fariam sem câmeras. Essas personagens são 

escolhidas para discutir temas sob os quais têm entendimento e têm o papel de passar 

a ideia para um público que talvez não tenha nenhum conhecimento sobre os tópicos.  

 Além da escolha de personagens, um fator determinante é a visão do cineasta. 

A maneira como essas personagens serão guiadas, de que forma o diálogo será 

estabelecido ou a maneira como as cenas serão ordenadas são decisivos para o 

resultado final da obra. O documentário precisa de uma voz, um argumento, um tipo 

de persuasão é moldado pelo estilo do idealizador.  

 
A voz do documentário pode defender uma causa, apresentar um argumento, 
bem como transmitir um ponto de vista. Os documentários procuram nos 
persuadir ou convencer, pela força de seu argumento ou uma perspectiva. 
(NICHOLS, 2013, p. 73) 

 

 

 Por isso, a visão da direção do documentário é tão importante: a maneira como 

as personagens são expostas, a maneira como essas personagens interagem com a 

câmera, a maneira como suas falas são dispostas no produto final, entre outros 

fatores, influenciam não só na maneira como a produção aconteceu, mas também na 

forma como será vista pelo público. No trabalho aqui apresentado, existiu um tipo de 

escuta solidária, o que Comolli (2008) identifica como uma atenção não só naquele 

que filma, mas naquele que é filmado. Houve uma forte intenção em ouvir as 

personagens, tornar suas histórias protagonistas do projeto. Esse tipo de direção, foge 

da lógica da espetacularização dos acontecimentos, mas acolhe o outro e transforma 

a diretora em ouvinte. Essa maneira de dirigir valoriza aquele que é filmado sem tomá-

lo como pouco, sem torná-lo objeto.  

 
“Como a câmera atua com aqueles que ela filma?” torna-se “E como eles 
atuam com ela?”. Duas faces de uma mesma pergunta que se coloca 
legitimamente tanto para o que chamamos de “ficção” quanto para o que 
chamamos de “documentário”. Não somente “quem filma?”. Mas “quem filma 
quem?”: quem é filmado.  (COMOLLI, 2008, p.52) 

 

 

 No caso desse projeto essa intenção foi muito presente: a vontade em ouvir o 

que cada personagem tinha a contar sem tornar esses acontecimentos 
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deslumbrantes, mas sim acolher a história de cada uma e, mais do que dirigí-as, 

escutá-las, transformando aquele que dirige em mais uma ouvinte.  

 Além da direção das personagens, a direção de arte também foi um dos pontos 

mais pertinentes e determinantes do projeto, já que moldou a forma que a mensagem 

é passada. A maneira como cada pessoa era disposta, a escolha da locação, a 

iluminação de cada cena, entre outros aspectos que nascem desta direção foram tão 

importantes, que a direção de arte deu nome ao projeto.  
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4 KINTSUGI: O EPISÓDIO PILOTO 

 

 A direção de arte é, como o próprio nome sugere, a intenção artística de uma 

produção. Toda direção de arte precisa de um conceito estético no qual todo o trabalho 

se baseia. No caso deste projeto, o Kintsugi, nome dado à websérie, foi esse conceito: 

uma escolha estética que guiou toda a produção. Na maior parte das produções 

audiovisuais é papel da direção de arte pensar em fatores que vão desde a cenografia 

até a maquiagem.  

 
A direção de arte é a regente maior de toda a organização artística de um 
projeto visual para um espetáculo cênico, um filme ou outro produto 
audiovisual. Ao responder pela “arte”, pela concepção visual, é ela quem vai 
fornecer a linguagem plástica de um projeto, de uma montagem teatral, de 
uma produção cinematográfica. Por essa razão, ela é equivalente à “obra de 
arte”, pois se apropria de códigos e procedimentos de diversas linguagens, 
como a pintura, a fotografia, o desenho, gerando um projeto e uma “criação”. 
(PEREIRA, 2017, p. 130) 

 
 

 Para Vera Hamburger (2017) foi na década de 1980 que, no Brasil, se consolidou 
a figura do diretor de arte que centralizava as decisões visuais da produção,  unindo 
cenografia, figurino, maquiagem e efeitos especiais. A diretora de arte e cenógrafa, 
autora do livro Arte em cena: a direção de arte no cinema brasileiro (HAMBURGER, 
2014) ainda argumenta que a direção de arte a partir de então, mostra uma espécie 
de “artificialismo”, como um enfeite da realidade.  

 
Tem um artificialismo que faz parte do código de linguagem que eles estão 
falando. A cenografia dos anos 1960, o pessoal do Cinema Novo, explorou a 
visualidade de uma maneira muito forte. O que eles recusaram foi a 
cenografia artificial. Os anos 1970 foram também baseados no realismo. 
Quando veio os 1980, veio esse artificialismo. (HAMBURGER; BUTRUCE, 
2017, p. 166)  

 
 

 Esse artificialismo no entanto não se refere, aqui, ao conteúdo, mas a maneira 

como o cenário é escolhido, os objetos dispostos e as personagens são mostradas 

que não tiram a realidade daquilo que é dito, mas que acrescentam ao conceito 

artístico do trabalho. Como o próprio nome sugere, se refere aos artifícios utilizados 

para reinventar a realidade.  

 No caso do episódio piloto apresentado aqui os principais aspectos trabalhados 

da função de direção de arte foram a paleta de cores, a iluminação e o cenário. Como 

o trabalho foi feito com uma equipe minimizada, o papel de direção geral, direção de 

arte e direção de fotografia foram concentrados em uma só pessoa, que trabalhou 
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todo o conceito estético atrelado ao projeto final.      

 O Kintsugi se trata de uma arte japonesa em que fragmentos daquilo que foi 

quebrado são consertados à ouro. Em um período em que tentam esconder ao 

máximo aquilo que julgam imperfeito e que rupturas são vistas como falhas, essa 

filosofia propõe que cicatrizes são o que torna cada pessoa única. A ideia por trás do 

conceito, nessa série, é de que as mulheres abracem aquilo que a sociedade as 

ensinou a rejeitar em seus próprios corpos7. 

 Para representar esse conceito filosófico e transformá-lo na direção de arte do 

projeto, foram filmadas cenas em que tintas douradas são derramadas sobre o corpo 

das entrevistadas. Essas cenas são as finais do projeto, dando a entender que, após 

falar sobre a trajetória para a aceitação de seus corpos, elas abraçaram suas 

características que antes julgavam imperfeições e fizeram delas seu ouro.  

 

4.1 Os elementos visuais da direção artística 

 

 Todos os elementos como cenário, enquadramento e luz foram pensados para 

que pudessem transmitir tanto o conceito filosófico e artístico do trabalho, quanto às 

escolhas por produzir um conteúdo para web além de um conteúdo documental. 

Assim como mencionado antes neste trabalho, a intenção por esse tipo de produção 

se deu para representar de maneira crua o tema trabalhado.  

 

4.1.1 Cenário, Iluminação e fotografia 

 

 O cenário foi pensado de maneira que transmitisse a ideia de simplicidade 

pensada para o projeto. O processo para achar a locação foi um dos mais longos, já 

que era um dos principais influenciadores para o projeto final. Foram usados de 

referência cenários e enquadramentos que transmitissem um ar de despojamento, 

uma estética mais ligada ao lado artístico e de vanguarda que talvez não fossem bem 

                                                           
7 No episódio piloto são retratadas apenas cinco mulheres que fariam parte da primeira parte da 

websérie. É de conhecimento da autora que existem outras problemáticas ao redor da imagem feminina 
que não foram mostradas nesses episódios, como o caso da mulher que está envelhecendo ou a 
mulher portadora de necessidades especiais e a maneira como elas são vistas pela sociedade e como 
se enxergam. Para o recorte deste trabalho, entretanto, foram pensados apenas cinco episódios 
focando em diferentes trajetórias, isso não quer dizer que outras histórias não sejam contatas 
posteriormente.  
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trabalhadas em estúdio. A vontade de não utilizar um estúdio se deu pelo interesse 

em demonstrar naturalidade, fazer com que as filmagens não parecessem tanto 

entrevistas, mas conversas.  

 A locação também foi pensada para que só fosse utilizada a luz natural, e 

portanto precisava ser bem iluminada. Depois de certa procura e combinação de 

horários, foi encontrada uma galeria de arte colaborativa. A galeria foi escolhida para 

que uma relação entre o tema - o corpo feminino e a arte -  fosse sutilmente 

estabelecida. Em frente à uma parede branca, em um banco de madeira, a maior parte 

das cenas foram filmadas. As cenas de transição foram filmadas ao redor do estúdio, 

interagindo com o que o local oferecia. Algumas foram feitas perto das janelas, outras 

ao lado das obras de arte expostas.  

 A iluminação foi proporcionada por uma grande porta de vidro que havia no local. 

Em nenhum momento foram utilizadas luzes artificiais. Assim como a vontade de não 

realizar o trabalho em um estúdio, a vontade por luz natural nasce do desejo em 

transmitir uma visão mais artística e menos artificial, para aproximar o processo de 

uma conversa e não uma entrevista. Por depender da luz do dia, algumas das 

entrevistas tem mudanças sutis de iluminação, algo que foi pensado e debatido antes 

mesmo da filmagem.  

A maior parte das cenas, como mencionado previamente, foram feitas em frente 

a uma parede branca. O desejo por uma fotografia que mostrasse as personagens em 

frente a uma parede foi feita para que não houvessem distrações para o que é falado, 

para que o discurso se torne o protagonista. Nas cenas de entrevista foram feitos três 

enquadramentos que são mostrados durante o episódio. O principal enquadramento 

e mais utilizado na montagem final é um enquadramento aberto, em plano americano 

e plano frontal, de frente à personagem. O segundo é mais fechado, em close, e foca 

nas feições das personagens, o terceiro no movimento das mãos, em superclose.  
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        Figura 2: Enquadramento Principal                     

 
Figura 3: Enquadramento na feição 

     
         Figura 4: Enquadramento nas mãos 

 

4.1.2 O Kintsugi na câmera: desenvolvimento do ouro 

 

 O Kintsugi representa uma filosofia em que aquilo que outrora se quebrou, é 

renovado com ouro. Essa arte da cultura japonesa trabalha com metais finos para 

consertar principalmente peças de cerâmica que se partiram, mas foi utilizada aqui 

como uma metáfora para a aceitação do corpo. Esse conceito é uma visão estética 

centrada na aceitação da falha e da transitoriedade, que  encara que a beleza é 

imperfeito e impermanente. 

 Para representar esse conceito, no episódio, foi utilizada uma espécie de tinta 

dourada que cai por cima das mulheres ao fim do episódio, fechando as entrevistas, 

representando a cura e aceitação do corpo com todas as características que antes 

eram vistas como falhas.  

 A tinta não foi comprada, mas sim concebida para este projeto. Foram três 

tentativas até atingir a cor e textura desejadas. A primeira tentativa foi uma mistura de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
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óleo de coco e corante alimentício dourado líquido. A textura ficou mais líquida que o 

esperado e a cor mais fechada.  

 A segunda tentativa consistia em shampoo transparente e corante alimentício 

dourado em pó, a cor desejada foi atingida, mas a textura ficou mais espessa que o 

esperado.  

 A terceira e final tentativa foi uma mistura da segunda (shampoo transparente e 

corante) com água. A textura e cor desejadas foram atingidas.   

 

 
Figura 5 - Primeira tentativa de tinta 

dourada 

 
Figura 6 - Segunda tentativa de tinta 

dourada 

 

 

 
Figura 7 - Tentativa final de tinta dourada 

 

  

 Nas cenas com a tinta dourada, o enquadramento varia de acordo com a 

personagem filmada e sua parte do corpo. Todas foram gravadas na frente de uma 

parede branca, com a mesma intenção de não tirar a atenção do evento principal. 
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Todas as personagens escolheram o que queriam que fosse filmado, e optaram partes 

do corpo que durante muito tempo foram motivos de insegurança.  

 No caso de Laura, a tinta foi derramada sob seu rosto. Tainá escolheu que a tinta 

fosse derramada sob seu busto. Elisa sob seu ombro enquanto amamentava sua filha. 

Malena sob sua mão e boca, representando o silenciamento que sofreu. Giovanna 

optou para que a tinta fosse derramada sob suas costas.  

 

4.2 Técnica e execução: o episódio piloto 

 

 O episódio piloto é um compilado dos cinco episódios seguintes, de forma que 

funciona duplamente como um trailer para toda a série. Cada episódio seguinte conta 

a história de uma mulher individualmente, e o piloto gira ao redor das partes principais 

de cada um desses episódios. Todos os episódios foram gravados em um espaço de 

10 horas em um local chamado Pilastra, um estúdio colaborativo de arte em Brasília, 

Distrito Federal.  

 A equipe de gravação foi formada por quatro pessoas8 sendo uma pessoa na 

câmera, uma na captação do som, uma fazendo as perguntas e uma na fotografia dos 

bastidores. Os equipamentos utilizados foram duas câmeras Canon t5i, um gravador 

zoom h2 e um microfone de lapela Direcional Boya.  

 No dia 23 de setembro, a partir das oito horas da manhã cada uma das 

personagens apresentadas na série começaram a chegar. Houve um período de uma 

hora e meia destinada a cada uma desde o momento de chegada, a conversa inicial, 

a entrevista filmada e as cenas de transição. A primeira entrevistada foi Laura, a 

segunda Tainá, a terceira Elisa. As outras duas mulheres que concordaram em 

participar do projeto contando suas histórias não compareceram. Na mesma hora foi 

necessário que a equipe encontrasse substituições. Através do dono do local de 

gravação, Malena, a quarta entrevistada foi encontrada. Por fim, a última a ser 

entrevistada informou que chegaria atrasada, e como uma forma de precaução e 

último recurso, a autora do projeto foi filmada, gravando uma entrevista falando sobre 

um assunto semelhante ao que seria o da última entrevistada e contando sua história. 

Essa entrevista é a que acabou sendo usada por causa da iluminação.  

                                                           
8 A equipe foi formada por quatro pessoas além da idealizadora do trabalho. Jean Felipe, que operou 

as câmera e auxiliou na direção de fotografia, Pedro Quadros, responsável pela captação e edição do 
som e Matheus Aragão, que foi o fotógrafo do making of e auxiliar de produção.  



46 
 

 

4.3 Roteiro de montagem 

 O episódio começa com uma tela preta, o som é de algo que se quebra. A cena 

corta para a introdução de cada uma das personagens, a ordem de aparição é a 

mesma da ordem de filmagem (Laura, Tainá, Elisa, Malena, Giovanna), e cada uma 

das personagens diz o próprio nome, idade e gênero. A cena corta mais uma vez e 

são mostrados manequins com diferentes números  gravados  através de um vidro. O 

som por trás é baixo e de ruído, uma música toca quase inaudível, há o som da 

movimentação de pessoas, sons de pássaros, som ambiente. Em frente ao manequim 

lê-se as frases “Setembro, 2018” e logo em seguida “Convidamos cinco mulheres a 

falarem sobre o corpo e o ideal de beleza que cerca o feminino”.  

 A partir daí, as cenas das conversas são mostradas, de maneira alternada em 

uma espécie de entrevista em que as perguntas não aparecem. As perguntas foram 

feitas para guiar a conversa sem que houvesse grandes espaços de silêncio e para 

que o diálogo fluísse. Foram feitos questionamentos como “qual a sua relação com o 

seu corpo?”, “quando você se sente mais bonita?”, “o que é beleza para você?”, “o 

que é feminilidade?”, “qual influência a mídia teve na sua percepção de si mesma?” e 

“o que seu corpo representa para você?”.  

 O enquadramento da câmera muda do aberto de frente para o mais fechado da 

lateral quando as personagens gesticulam mais com as mãos ou apresentam 

expressões marcantes. Alguns cortes de cena são feitos e “interrompem” as 

conversas para que as imagens não sejam sempre as mesmas ou se tornem 

desgastantes. Esses cortes serão a parte “artística” da série. Em alguns deles, cada 

uma das mulheres está em pé, ao lado de obras de arte. Em outras elas interagem 

com o espaço em que foram gravadas. Na entrevista de Laura, em uma das cenas 

em que a personagem fala sobre o “corpo das passarelas”, é mostrada mais uma vez 

outra imagem com manequins, fazendo uma associação com o corpo visto por um 

viés da moda. O áudio da entrevista continua enquanto essa cena é mostrada.  

 Na parte em que Elisa fala sua experiência de parto e violência obstétrica, é 

mostrada uma cena em que sua filha corre até ela. Da mesma forma, o áudio da 

entrevista continua enquanto essa parte é mostrada. Na cena em que Malena fala 

sobre ser uma mulher transexual, mas ainda estar nos padrões de magreza, é 

mostrada uma cena em que ela anda até uma janela. Da mesma forma, o áudio da 
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fala continua durante toda a cena. As demais cenas de transição são feitas entre 

entrevistas. A última cena de entrevista é a de Tainá, que clama por uma sociedade 

que a deixe ser. Após essa cena, todo o conceito artístico é apresentado. Esse 

conceito se inicia com uma cena em que duas mulheres se dão as mãos em frente a 

flores dispostas no chão. A cena é uma referência à obra “A Criação de Adão” 

(MICHELANGELO, 1511), porém com uma interpretação em que duas mulheres se 

dão as mãos, representando união, dando a entender que não é uma criando outra, 

mas as duas existindo em conjunto. 

 

  
Figura 8 - Cena referência à obra de Michelangelo 

 

 

 O som nessa cena é de ruído. E então começa o áudio de Malena cantando uma 

música autoral. Com a música, começam as cenas finais, em que as personagens tem 

tinta dourada derramada no próprio corpo e pintam partes de si que antes escondiam, 

remetendo ao título da web-série. Essas cenas são alternadas, assim como as 

conversas. Quando a última cena com tinta é cortada, Malena é vista, cantando a 

música que tocou durante a cena, seguida por palmas. Corta para uma tela preta com 

os dizeres “Kintsugi” no centro da tela. Uma nova tela preta com os dizeres  “a arte de 

remendar com ouro aquilo que foi quebrado” surge no canto esquerdo superior da 

tela. Por fim, uma nova tela preta com os dizeres “tornando cada cicatriz um ato de 

resistência” no canto direito inferior da tela, dando continuidade à frase anterior. A 

frase some aos poucos e fica só a palavra “resistência”. Corta para créditos em tela 

preta. Ao lado do nome de cada personagem, uma cena é mostrada delas sorrindo ou 

de outros momentos que não foram usados para o episódio, como uma espécie de 
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“bastidores”. Durante os créditos, uma música instrumental é tocada.  

4.4 Argumento 

 O argumento é um documento mais detalhado que pretende explicar do que se 

trata o projeto e responde perguntas como “o que?” que indica do que se trata o 

projeto, “por que?” diz respeito à importância da execução do trabalho apresentado. 

O “quando?” indica em que tempo se passa o episódio, o “quem?” é a o que ou quais 

pessoas se refere, o “onde?” ao lugar em se passa e  “como?” diz respeito a maneira 

como o projeto será executado.  

4.4.1 O que? 

 O Kintsugi se trata de uma arte japonesa em que fragmentos daquilo que foi 

quebrado são consertados à ouro. Em um período em que esconder ao máximo aquilo 

que julgamos imperfeito e que rupturas são vistas como falhas, essa filosofia propõe 

que cicatrizes são o que torna cada pessoa única. A ideia por trás do conceito, nessa 

série, é de que as mulheres abracem aquilo que a sociedade as ensinou a rejeitar em 

seus próprios corpos. No projeto, cinco mulheres contam suas histórias a respeito do 

corpo feminino e compartilham suas jornadas para a auto-aceitação. 

  

4.4.2 Quem? 

 Cinco mulheres participam do projeto, cada uma apresenta uma temática 

diferente. Isabela fala sobre o paradoxo do corpo médio: não ser magra, não ser 

gorda, e como é sua trajetória para o amor próprio. Laura fala sobre o corpo negro e 

sobre como é ser uma mulher negra numa sociedade que endeusa corpos brancos. 

Elisa fala sobre maternidade e sua experiência com violência obstétrica. Tainá 

conversa sobre como é ser uma mulher negra, gorda e feminista e como é se amar 

em uma sociedade despreza essas características. Malena fala sobre o corpo 

transexual e o papel da transição no reconhecimento da auto imagem e do amor 

próprio. 

4.4.3 Quando? 
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 A web-série documental se passa no ano de 2018. Vive-se um momento de 

virada da percepção do que é beleza: temas como amor próprio e o feminismo são 

mais discutidos e a padronização dos corpos belos aos poucos é desconstruída. 

Será?  

4.4.4 Onde? 

 Todas as meninas foram gravadas em Brasília, em uma galeria de arte, de forma 

que a relação do corpo feminino com a arte seja tratada de maneira sutil. O cenário é 

despojado, e as mulheres se sentam em frente a uma parede branca. As cenas de 

transição são gravadas explorando o ambiente artístico ao redor da galeria. 

4.4.5 Como? 

 As cenas em que as mulheres contam suas histórias são gravadas em duas 

câmeras, uma de frente e aberta, em um tripé, e a outra lateral, mais focada na 

expressão facial e no movimento das mãos. A maneira como as câmeras são 

colocadas foram pensadas para dar maior enfoque para o que é falado, sem que 

hajam distrações de cenário. A conversa é a protagonista da web-série. Cenas de 

transição foram gravadas, algumas em que as mulheres são colocadas ao lado de 

pinturas ou andando pela galeria para que haja uma quebra na conversa, e para que 

o episódio não se torne maçante. As cenas finais são das mulheres sendo banhadas 

em tinta dourada, fazendo uma metáfora com o Kintsugi, técnica que dá nome ao 

projeto, uma arte japonesa em que fragmentos daquilo que foi quebrado são 

consertados à ouro. Em um período em que tentam esconder ao máximo aquilo que 

julgam imperfeito e que rupturas são vistas como falhas, essa filosofia propõe que 

cicatrizes são o que torna cada pessoa única. 

4.4.6 Por que? 

 O interesse em desenvolver esse projeto surgiu a partir de uma coletânea de 

dados a respeito de distúrbios alimentares. De acordo com pesquisas esse é, hoje, o 

transtorno psicológico que mais mata nos Estados Unidos, e apenas um a cada dez 

pacientes que apresentam o quadro, é homem. O principal objeto desse estudo é a 

relação da mulher com o corpo. Como a história de cada mulher, os aspectos sociais 
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aos quais cada uma foi inserida e como a mídia interfere na relação de uma pessoa 

consigo mesma? O que faz com que distúrbios alimentares tenham a maior taxa de 

mortalidade entre transtornos mentais? 

 A escolha de produzir um documentário foi pensada para que a história de cada 

mulher seja contada de maneira crua, real. Assim, o telespectador pode de identificar 

com o que foi contado e, mais que entender a mensagem passada, possa refletir sobre 

ela.  

Além disso, o formato de web-série executado e veiculado no YouTube foi estudado 

para que haja maior acessibilidade: a plataforma permite que o conteúdo seja 

acessado de maneira descomprometida e a qualquer momento. 

4.5 Sinopses 

 Apesar do projeto apresentado ser a execução do episódio piloto de uma 

websérie, todos os outros episódios foram idealizados e filmados. Todas as filmagens 

foram feitas no mesmo dia e os episódios que procedem o piloto mostram as 

entrevistas na íntegra de cada uma das personagens mostradas no primeiro. O 

episódio piloto foi o único editado e finalizado, mas o material para os episódios 

seguintes foram filmados.  

4.5.1 Episódio Piloto: Kintsugi 

 Da falta de representação midiática à violência obstétrica, cinco mulheres 

compartilham suas trajetórias na busca pelo reconhecimento da própria imagem e o 

que as levou a questionar a pressão pelo “corpo ideal”. 

4.5.2 Episódio 2: Laura 

 Laura conversa sobre a trajetória para aceitar seu corpo negro em uma 

sociedade que endeusa corpos brancos. Desde o peso até o cabelo, ela compartilha 

o papel da sua família na construção da imagem que ela tem de si mesma. 

4.5.3 Episódio 3: Elisa 
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 Elisa compartilha como é ser mulher depois de ser mãe e como sua vida mudou 

desde o momento em que se descobriu grávida. Ela fala sobre o que a sociedade 

espera da mulher que se torna mãe e relata a violência obstétrica que sofreu ao ter 

sua filha. 

4.5.4 Episódio 4: Tainá 

 Tainá conta como é ser uma mulher negra, gorda e feminista na sociedade atual. 

Ela compartilha como foi crescer ouvindo que seu corpo era errado e como aprendeu 

a se amar. Como é ser uma mulher que se ama em uma sociedade que se odeia? 

4.5.5 Episódio 5: Malena 

 Malena conta como é ser mulher e ter nascido com um corpo que não se 

identifica. Em transição, ela conversa sobre a sexualização do corpo trans, e a 

representação midiática e de sua história de rejeição do próprio corpo até o amor 

próprio. 

4.5.6 Episódio 6: Giovanna  

 Giovanna, 20 anos, compartilha sua história de luta com a própria imagem e 

como a falta de representação na mídia e em plataformas de redes sociais tiveram um 

papel na forma em que ela se via. Ela conta como ocorreu a trajetória para que ela 

conseguisse enxergar a fachada ao redor do ideal de magreza e como se reconheceu 

em seu próprio corpo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Compreender a trajetória do movimento feminista como uma 

manifestação  sócio-política proporciona um melhor entendimento de como o corpo 

feminino e tudo que cerca o tema é visto perante a sociedade e de como as mulheres 

interpretam essa visão atualmente. O ideal a respeito de tudo que envolve o assunto 

por muito tempo foi discutido em sociedade mesmo quando as mulheres não tinham 

suas vozes ouvidas. Todo o ideal era traçado por homens e a indústria do 

entretenimento.   

 Desde os tempos bíblicos em que a mulher foi considerada a ruína do homem 

até a maneira como as mulheres foram reprimidas após a Segunda Grande Guerra e 

mesmo nos dias atuais em que seus corpos são capitalizados, a autoridade sobre o 

corpo feminino e os padrões aos quais ele deve se encaixar são ditados por uma 

sociedade patriarcal.  

 Estudar as obras de grandes nomes do movimento feminista como Simone de 

Beauvoir (2009) proporcionou uma análise do que era considerado papel da mulher 

perante a sociedade no decorrer dos anos e como os acontecimentos sociais que 

marcaram cada período afetou a relação entre o social e o feminino. Esse papel pré-

concebido do que a mulher podia ou não ser passou por mudanças no decorrer dos 

anos que só foram possíveis através de movimentos e reivindicações que perduram 

até os dias atuais. Toda essa análise e o projeto aqui apresentado aqui interpretam a 

luta pelo direito ao voto tem relação direta a relação da mulher com o corpo nos dias 

atuais, mesmo que essa semelhança não seja tão facilmente reconhecida. A luta por 

direitos, quaisquer sejam, bebem de uma luta primordial por igualdade, acima de tudo.  

 A mística feminina, como apresentada por Friedan (1971) reconhece uma 

sociedade que construiu uma visão incapacitante da mulher, em que não havia uma 

participação ativa na sociedade. A ideia da mulher mãe e esposa construída 

socialmente foi durante muitos anos - e mesmo hoje é -  reproduzida pela mídia, e não 

se trata apenas de uma performance, mas como uma maneira de traçar no imaginário 

do espectador um olhar da mulher como coadjuvante.  

 Pôde-se entender que o papel que instituições como a mídia tem sobre as 

pessoas - e nesse caso principalmente mulheres - vem de uma ideia de poder e 
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influência que são inerentes e que nascem da estrutura social. O que Foucault (2015) 

nomeou como “micro-poderes” foram entendidos como mecanismos de controle que 

passam despercebidos. A padronização dos corpos vista constantemente faz com que 

mulheres questionem a própria imagem e busquem atingir os ideais disseminados 

pela mídia e pela publicidade. O estudo feito sobre a visão da mulher pela mídia 

tradicional levou em conta o cinema principalmente hollywoodiano por considerar que 

o acesso às produções norte-americanas vêm de uma indústria que influencia milhões 

de mulheres ao redor do mundo.  

 Capas de grandes revistas, marcas de roupa renomadas e filmes considerados 

clássicos por só representar um tipo de corpo faz com que a maioria das mulheres 

buscassem se encaixar no padrão visto como uma espécie de culto ao corpo branco 

e magro. Essa busca se tornou patológica e os números de mortes por transtornos 

alimentares ou relacionados à imagem são exorbitantes. E embora muitas vezes a 

representação da mulher é discutida por questões estéticas, pôde-se perceber, 

através da produção do episódio piloto aqui apresentado, que essa pressão não se 

limita ao físico. Durante as conversas com as personagens mostradas neste projeto, 

percebe-se uma busca pela perfeição ultrapassa as barreiras estéticas e afeta todas 

as áreas do convívio social: a mulher não deve só ser bela, mas deve aguentar tudo, 

ser a mãe perfeita, a filha perfeita e a esposa perfeita.  

 Embora a ideia inicial do projeto fosse apenas discutir o papel que a mídia e as 

estruturas sociais têm sobre as mulheres e a visão que elas têm do próprio corpo, a 

produção do episódio permitiu ir além. Não mais retratar a mulher num papel de 

influenciável, mas sim em um lugar de resistência. Ao chamar um grupo de mulheres 

diversas para falar sobre esse papel ao qual a mulher é inserida, o que pôde-se 

concluir foi uma releitura e apropriação do corpo por cada uma, mesmo que de 

maneiras distintas. E por isso foi tão importante não só na prática, mas nos estudos 

teóricos, entender as diferentes vertentes do feminismo, assumindo que cada mulher 

tem demandas diferentes pois passam por vivências diferentes.  

 A vontade em produzir uma websérie permitiu explorar o assunto tratado de 

maneira não censurada e possibilitou percorrer caminhos artísticos através de um 

estudo sobre os meios e mensagens e como um molda o outro. Entender novos 

formatos de audiovisual e como maneira de consumir conteúdo está em constante 

mudança foi fundamental para a escolha da interface, uma escolha que se deu 

principalmente pela vontade de interação entre emissor e receptor. A rapidez e 
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facilidade de acesso à internet possibilita que um conteúdo possa ser facilmente 

acessado e compartilhado. Zanetti (2013) argumenta que nesse meio existe 

oportunidade para diversos nichos em que há uma ampla oferta de conteúdo que 

atende públicos distintos em uma mesma interface.   Para a produção do episódio 

piloto de uma websérie documental foi necessário compreender o documentário e 

produções não ficcionais e para isso, foram estudadas as ideias de Bill Nichols (2013) 

sobre o gênero. Foi através desse estudo que se pode entender como documentar 

um conteúdo real que aproxima o espectador de uma realidade mais próxima. O 

principal aprendizado adquirido após a realização desse tipo de produção foi entender 

que em um documentário, não há uma certeza de como as coisas ocorrerão, de que 

tudo acontecerá da maneira que foi imaginado e que há grandes possibilidades de 

que ocorra o inesperado. No exemplo citado por Comolli (2008) a respeito daqueles 

que são filmados, as personagens, mesmo dirigidas, podem não responder da 

maneira esperada, e foi isso que aconteceu neste projeto. Foi na hora de filmagem 

que a ideia de realizar entrevistas deu lugar a uma escuta solidária que foge à ideia 

da espetacularização, e se aproxima de uma maneira de acolher aquele que é filmado.  

 Foi através da produção que se notou o desejo por uma forte direção artística, 

uma necessidade em demonstrar o conceito estético que deu nome ao trabalho. 

Através da ideia de Kintsugi foi possível alcançar o objetivo de produzir um episódio 

que explora tanto o conteúdo como a arte. A direção de arte foi - além da direção geral 

- a regente maior do projeto e uma das áreas mais exploradas. O cenário, a iluminação 

e a fotografia foram trabalhadas a fim de transmitir as ideias e o despojamento 

pensado para o projeto.  

 Pode-se concluir, por fim, que os objetivos que o trabalho propôs foram 

executados e que além, deles, foram possíveis novas visões além das que foram 

pensadas inicialmente. A ideia inicial de entrevistar diferentes mulheres para entender 

a influência da mídia deu lugar a uma escuta solidária e um acolhimento de ideais de 

resistência que engrandeceram e expandiram as expectativas desde projeto. A 

intenção é que o que aqui foi apresentado seja só passo inicial para uma produção 

que mostrará ainda mais trajetórias de mulheres em um local de resiliência.   
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ANEXO A – Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 
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ANEXO B – Modelo do Termo de Autorização de Uso de Imagem 
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ANEXO C – Link para Acesso ao Episódio no Drive 

 

https://drive.google.com/open?id=1gYIK2Pa9hbLpHbsD--IcWQU_OJTwJJQX 
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ANEXO D – Cópia do Episódio Piloto  


