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ecoou lamentos 
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aos brancos-donos de tudo. 

  

A voz de minha mãe 
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O ontem – o hoje – o agora. 
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RESUMO 

O presente trabalho está fundamentado nos pressupostos da Análise do Discurso 

francesa mediante contribuições de teóricos como Pêcheux (1999), Foucault (2014), 

Courtine (2013), e nos estudos culturais como Hall (2004) e Baumam (2001), bem 

como outros teóricos relevantes para nossa análise. Sabemos que as identidades dos 

sujeitos estão sempre passando por processos de transformação, assim como os padrões 

de beleza que são constantemente atualizados e ressignificados no tempo histórico, ou 

seja, eles em sua dinamicidade tornam-se líquidos e consequentemente instáveis. Sendo 

assim, a presente pesquisa é de natureza qualitativa e interpretativa e de objetivos 

exploratórios, pois tomamos como corpus o regulamento do concurso Miss Brasil 

denominado como “Manual de Operações e ética”, com a finalidade de analisar os 

processos de discursivização materializados no concurso de Miss Brasil Be Emotion 

2017 que elegeu a modelo negra, Monalysa Alcântara em busca de observar como a 

imagem da Miss negra se constitui a partir dos processos de subjetivação ordenados 

pelo regulamento do concurso. Não queremos negar aqui o mérito da vitória de 

Monalysa Alcântara, pois sabemos que seu êxito compreende um dos resultados de uma 

condição de produção na qual se luta por uma maior representatividade da mulher negra 

em vários campos de atuação, tanto nos concursos de beleza como na mídia televisiva 

(fugindo das representações padrões como: a escrava, a mulata estereotipada e 

hipersexualizada ou da doméstica), mas também no esporte, nas artes, nas universidades 

e na música. No entanto, o regulamento do concurso, que é um mecanismo disciplinar, 

tende a explicitar uma regularidade na padronização dos corpos para tornar a 

competição mais “justa” para todas as candidatas. Tal tentativa já denota uma vontade 

de verdade em passar para o público, tanto nacional como internacional, uma falsa 

ilusão de que nos assemelhamos ao padrão de beleza europeu. Mesmo apresentando 

uma “nova” concepção de Miss, seu regulamento só corrobora para a disseminação de 

uma reprodução do sujeito das edições passadas, pois continua com as mesmas 

concepções de corpo “ideal” e autorizado para participar da seleção. Portanto, 

consideramos que Monalysa Alcântara aparece no concurso mediante uma docilização, 

um sujeito disciplinado, um “produto” que serve para alimentar a indústria da beleza.  

Palavras chaves: Miss Brasil 2017. Corpo. Sujeito. Disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This current paper is based on the assumptions of the french discourse analysis, 

throught the contributions of authors, such as Pêcheux (1999), Foucault (2014), 

Courtine (2013) and the cultural studies, such as Hall (2004) and Bauman (2001), as 

well as other relevant scholars to our analysis. Our goals are analyse the process of 

“discursivization” materialized in the contest “Miss Brazil Be Emotion 2017”, which 

elected the model black, Monalysa Alcântara in search observed how the image of the 

Miss Monalysa Alcântara constitutes itself in the process of subjective reasoning, in 

which she had to undergo to enter speech order, proposed by the regulation. It is known 

that the subject identities are permanently passing throught a transformation process, as 

well as the beauty standarts are constantly up-to-date and often with new meanings 

within the historical times, in other words, are liquid and unstable. This paper is 

characterized as a qualitative and interpretive research. We have taken as the corpus, the 

intern regulations of the contest Miss Brazil, named as “Operations and Ethics Manual”. 

We do not wish to denied the achievement of Monalysa Alcântara, because we know 

that her success consist on the results of certain production conditions, in which stands 

for a larger representation of black women in various fields, both in beauty competitions 

and television media (escaping from the common representations like: the slave role and 

the hypersexualized and inferior characters), but as well as in sports, arts, universities 

and music. Althought the competition rules, which is a disciplinary mechanism, tends to 

make explicit a regularity in the standardization of body shapes, to make the 

competition more “even” to all candidates. Such attempt tries to persuade the public, 

both national and international, by making it up a false illusion that we assimilate the 

European beauty standarts. Even showing a new “conception” of Miss, its regulation 

only confirms the propagation of the reproduction of subject from previous editions, 

because it keeps with the conception of “ideal” body shape and allowed to participate 

the selection. Therefore, we consider that Monalysa Alcântara appears on the 

competition through a docilization, a disciplined subject, a “product” which serves to 

feed the beauty industry. 

Key-words: Miss Brazil 2017. Body. Subject. Discipline. 
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INTRODUÇÃO 

 É inegável que os padrões de beleza tendem a se transformar com o passar do 

tempo. A história nos mostra essa liquidez que se materializa através das 

discursividades de padrões preestabelecidos na sociedade, e que sua propagação se dá 

nas mais diferentes formas: através de comercias publicitários, telenovelas, nas bancas 

de jornal, nas revistas, nos livros didáticos, na indústria da moda, na mídia televisiva, e 

hoje, principalmente, nas redes sociais, com intuito de alcançar o maior número de 

adeptos da cultura da beleza.  

Observamos essas recorrências, de culto ao corpo, como uma problemática, visto 

que esses padrões são introduzidos sutilmente em nosso imaginário social, sem nos 

darmos conta do poder de exclusão que eles exercem, sobretudo na figura da mulher 

negra brasileira. Assim, buscamos analisar neste trabalho, o processo de discursivização 

instaurado no regulamento, denominado “Manual de operações ética” do concurso Miss 

Brasil Be Emotion de 2017, a edição que elegeu a Miss negra, Monalysa Alcântara. A 

fim de observamos como esse poder disciplinar tende a excluir a mulher negra da 

história do concurso de beleza, este que busca eleger uma beleza que represente a nação, 

o que se torna totalmente excludente ao observamos o histórico das vitoriosas.  

Sabemos que os mecanismos de exclusão sempre foram utilizados contra o 

sujeito negro, que ao longo da construção de sua identidade sofreu e sofre por práticas 

às vezes sutis ou mais evidentes, mas não menos excludentes. Sobre esta recorrência de 

discursos, Courtine (2009) diz que “No discurso há sempre um “já lá” e, sendo assim, 

há uma saturação por uma memória discursiva de formulações enunciadas, repetidas, 

reproduzidas, e que há, ao mesmo tempo, deslocamentos, lacunas, apagamentos, 

falhas”
1
.  

Desta forma, com base nos pressupostos da Análise do discurso de linha 

francesa, na esteira de teóricos como Pêcheux (1999), Foucault (2004; 2005; 2014), 

Courtine (2009) e dos estudos culturais como Hall (2004) e Baumam (2001), interessar-

                                                 

1
 Courtine numa entrevista realizada por Silvia Nugara, doutoranda de Ciências da Linguagem 

(Universitàdegli Studi di Brescia, co-tutela Paris III- Sorbonne Nouvelle). 
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nos-á fazer alguns questionamentos: Por que a sociedade insiste em demonstrar que a 

mulher negra não deve ocupar determinados lugares e posições? Qual é a vontade de 

verdade do concurso em sugerir uma “Nova” Miss e impor uma padronização tanto do 

corpo como do comportamento? Ao questionar Monalysa Alcântara no processo de 

classificação sobre a segunda Miss negra, Raissa Santana, seria uma tentativa de 

mostrar ao público que o concurso na edição passada elegeu uma Miss negra e que não 

há a necessidade ou espaço para outra? O que está implícito nessas práticas discursivas? 

Tais indagações nos levaram a formular os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar no processo discursivo do Regulamento do concurso de Miss Brasil 

2017 as definições sobre a beleza da mulher, sobretudo a mulher negra; 

 Comparar, a partir das edições dos concursos anteriores, as verdades e seus 

efeitos de sentido que ratificam as verdades do concurso de 2017; 

 Contribuir para um olhar reflexivo sobre a identidade da mulher negra no 

cenário nacional. 

 Analisar como o regulamento do concurso propõe mecanismos disciplinares 

para o corpo e comportamento da Miss Brasil.  

A partir desses objetivos, é necessário para nosso trabalho delimitar a concepção de 

corpo enquanto objeto discursivo, que tem uma história, e é atravessado por redes de 

memórias, que na perspectiva de (Louro, Goellner 2004) é produzido pelas intervenções 

culturais e sociais de uma determinada época, isto é, ele vai sendo moldando conforme a 

história, suas formas de olhar e as vontades de verdade de cada sujeito discursivo, 

refletindo, assim, o lugar e a posição social que ocupa. Esses elementos que buscam 

cristalizar o padrão de beleza “aceitável” é discursivizado nas mais diferentes esferas 

enunciativas. No concurso de beleza ele é a imagem da ideologia dos patrocinadores, 

acionistas, organizadores, apresentadores e jurados.  

Gostaríamos de salientar que nosso trabalho não tem a finalidade de ditar uma 

verdade, até porque esta é produzida no e pelo discurso, no entanto é necessário 

compreendermos como determinados enunciados se materializam, e para isso é 

necessário recorrermos à definição de formação discursiva proposta por Foucault. 

Vejamos: 
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No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos 

de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 

regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 

transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 

discursiva (FOUCAULT, 2004, p. 43).  

Com base nessa apresentação, buscaremos observar como a retomada de alguns 

enunciados referentes à mulher negra, de certa maneira, impossibilita o reconhecimento 

da sua candidatura e principalmente da sua vitória. Posto isto, nos reservamos ao direito 

de analisar como este concurso da beleza tornou-se um dispositivo de exclusão para 

disseminar um padrão que não representa a mulher brasileira, isto é, ele serve para 

atender a uma necessidade mercadológica e capitalista pautada no padrão de beleza 

europeia. Foucault (2010), ao longo de seus estudos, observa que as verdades podem 

mudar de acordo com a discursivização; por isso que ele denomina de “supostas 

verdades discursiva”, porque são variáveis, de acordo com o tempo e espaço e as 

vontades de verdade. Sendo assim, pensar como uma determinada verdade foi 

construída no decorrer do tempo, leva-nos a observar um apagamento de “Misses 

Negras” em outras edições do concurso de Miss Brasil Be Emotion.  

Esse processo de naturalização do silenciamento da mulher negra é ocasionado por 

uma vontade de verdade de uma dada época que foi induzida e imposta à população 

com o aparato histórico e social, fazendo com que ao romper esse ciclo de 

embranquecimento como a suposta verdade da edição de 2017, cause no público o 

processo de rejeição ao que foge à regra. Em meio a todo um discurso de 

empoderamento, observamos que as identidades, ainda estão ligadas à questões 

higienistas que estão subjetivadas e veladas tanto no regulamento, como no próprio 

funcionamento do concurso ao longo de cada etapa, sob a justificativa de tornar a 

competição mais “justa” a todas as candidatas.  

Como sistematização, nosso trabalho está dividido em três capítulos: No primeiro, O 

discurso e suas movências de sentido apresentamos alguns conceitos básicos da análise 

do discurso que serão essenciais para a caracterização dessa pesquisa como o a priori 

histórico e o arquivo, a fim de compreendermos o processo de construção do negro e 

como este resultou em uma série de interdições ao longo da história. Assim como as 

questões do poder e disciplina que são utilizados pelo concurso através de práticas 
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disciplinares para transformar o corpo discursivo da Miss ocasionando na 

disciplinarização dos corpos com o intuito de torná-lo dócil e útil. E por fim, neste 

primeiro momento, tratamos das questões de sujeito e identidade para compreendermos 

como os processos de subjetivação atuam sobre nós, sobretudo, a mulher negra.  

No segundo capítulo, O corpo: um produto à venda, tratamos de analisar o corpo 

enquanto discurso e como algo válido a ser consumido, para isso é necessário que ele 

seja fabricado para um fim, aqui, para ser uma Miss. Essa fabricação do corpo é pautado 

no consumo de cosméticos, procedimentos estéticos, exercícios físicos com o objetivo 

de se assemelhar ao perfil europeu, principalmente quando diz respeito a mulher negra. 

Analisamos também como as ideologias eugenistas ainda, infelizmente, ainda permeiam 

a cultura brasileira ditando o que deve ou não ser consumido e veiculado.  

  E no último, A Miss Brasil 2017 e o processo de fabricação da identidade negra 

vimos a materialização das vontades de verdade no processo de fabricação de uma Miss, 

tanto no Regulamento do concurso como em comentários retirados das redes sociais no 

momento posterior a sua vitória.  Buscamos analisar as técnicas de subjetivação que as 

candidatas precisam submeter-se para entrar na ordem do discurso da beleza e, 

consequentemente, do concurso e que no caso da Monalysa Alcântara mesmo entrando 

nessa ordem foi interditada.   

A partir destas breves discussões, é importante ressaltar que não é o objetivo da AD 

trabalhar partindo da noção de origem ou fonte dos dizeres, e sim, do pressuposto de 

que não há enunciados inéditos, ou neutros, ou seja, eles já foram materializados em 

outro momento da história resultando em uma memória e principalmente em efeitos de 

sentidos.  

Em suma, nosso trabalho consiste em empreender e instigar uma reflexão sobre o 

processo de discursivização sobre a mulher negra na condição de candidata ao título de 

Miss no concurso de beleza. E por fim, analisar os não ditos dentro das materializações 

discursivas do regulamento, principalmente os que consideram/ ratificam a beleza da 

mulher negra, enxergando-a como o exótico, uma vontade de verdade que busca 

ressaltar a diversidade no concurso de modo democrático o que a nosso ver, é apenas 

mais uma forma de propagar a exclusão.  
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- CAPÍTULO I – 

O DISCURSO E SUAS MOVÊNCIAS DE SENTIDO 

Os estudos sobre os sujeitos contribuíram para um novo olhar sobre a língua. 

Com a virada pragmática a língua deixa de ser analisada com base no estruturalismo 

puro e rígido dos estudos linguísticos, para se tornar mais fluida. É nesse contexto de 

busca por novos olhares acerca do mundo e da linguagem, que surgem as teorias do 

discurso, com a finalidade de proporcionar uma nova abordagem de interpretação e 

análise de elementos, além dos aspectos estritamente linguísticos. 

A década de 1960 foi de mudanças cruciais no mundo inteiro, resultando em 

vários movimentos políticos. A AD nasce de um contexto de Pós-guerra, no qual o 

mundo estava passando por várias transformações e reinvindicações em várias áreas 

como a política, educação e as questões trabalhistas. A França, depois da Segunda 

Guerra Mundial perdeu força ao deixar de ser uma das potências mundiais devido ao 

cenário de pós-guerra entrou em crise, principalmente por estar inserida em uma 

ditadura comandada pelo general Charles De Gaulle. 

Contudo, o momento determinante para a emergência da AD no campo da 

ciência, foi o movimento estudantil francês que ficou conhecido como, “Maio de 68”. 

Nesse período, o mundo estava imerso em uma série de acontecimentos violentos: a 

guerra do Vietnã, a guerra da Argélia, a morte de Martin Luther King Júnior, a 

Primavera de Praga, as lutas dos países sul-americanos, a descolonização do continente 

africano, as lutas de resistência contra as ditaduras instaladas em alguns países. Todos 

esses acontecimentos influenciaram os movimentos estudantis que estavam em ascensão 

em Paris. Um período marcado por uma série de protestos, que reivindicavam melhores 

condições no sistema educacional, e que logo se estendeu às fábricas e aos operários, 

assim como aos grandes intelectuais da época. O movimento ganhou força e adesão de 

outras áreas com ênfase da classe trabalhadora, o que evolui para uma greve geral, 

incomodando o general Charles De Gaulle. 

Em meio a esse contexto, surge a teoria que subsidiará a nossa pesquisa, Análise 

do discurso de linha francesa, doravante AD, fundada por Michel Pêcheux, e que surgiu 

a princípio com a intenção de analisar o discurso político. A AD é um método de 

interpretação de texto que busca problematizar os diferentes dizeres sobre um 
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determinado enunciado e seus efeitos de sentidos em uma dada conjuntura. Por se tratar 

de um método de investigação, é necessário que haja uma sistematização acerca do seu 

objeto de estudo, o discurso. Para esse fim, como nos direciona Fernandes (2013) é 

necessário que nos distanciemos da definição presente em nosso imaginário social, ou 

seja, o do usual presente no senso comum que está associado ao discurso político 

reverberado sob circunstâncias rebuscadas. Mas, nos direcionara e aproxima do que 

determina o discurso como objeto de investigação científica e método de análise. 

Segundo ele, o discurso “não é língua, nem texto, nem a fala, mas necessita de 

elementos linguísticos para ter uma existência material” (FERNANDES, 2013, p. 18).  

 Para Pêcheux, o discurso precisa produzir sentido entre os falantes de uma 

língua. Entendemos aqui, “a noção de sentido como um efeito de sentidos entre sujeitos 

em interlocução (sujeitos se manifestando por meio do uso da linguagem)” (PÊCHEUX 

apud FERNANDES 2013, p. 19).  E mais adiante Pêcheux (1999, p. 15) define o 

discurso como “palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso 

observa-se o homem falando”. Ou seja, para podermos analisá-lo é necessário que o 

discurso esteja materializado em uma dada condição de produção e por um sujeito, 

elementos esses que são essenciais em sua discursivização.  

Assim, como apontam as definições postas acima, o discurso não está pautado 

apenas nas questões estritamente linguísticas, como se pensava no estruturalismo 

saussureano, mas dialoga com questões históricas, sociais e ideológicas, ou seja, é 

influenciado e determinado pela exterioridade. Não é possível analisar a língua sem 

levar em consideração: Quem falou; Quando; Por quê; e para quem; pois, ao emergir 

um discurso, o sujeito está inserido em uma conjuntura sociohistórica e cultural, e seu 

dizer é atravessado por várias vozes que o constitui. E é nesta perspectiva, que a AD se 

difere da linguística estruturalista proposta por Saussure.  

A AD é o resultado de várias leituras e releituras e é constituída pela 

contribuição de três áreas do conhecimento: a Linguística, o materialismo histórico e da 

Psicanálise, por isso é considerada como uma disciplina de entremeio. Através dos 

estudos linguísticos, especificamente pelo conceito de Estrutura proposto por Saussure, 

a AD passa a estudar a língua além da frase – “o corte saussureano”. O Marxismo 

histórico é o resultado da releitura feita por Althusser a respeito do conceito de 
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ideologia abordado por Marx. Por fim, a Psicanálise na releitura de Lacan a partir dos 

estudos do inconsciente feitos Freud, modificando, assim, o conceito de sujeito nas 

Ciências Humanas e na Teoria do Discurso.  

Para uma melhor compreensão da teoria utilizada, é indispensável citar as três 

fases da AD conforme seu amadurecimento: A primeira fase (1969-1975) explorou em 

suas análises a noção de maquinaria discursiva ainda pautada no estruturalismo pós-

Saussureano. A segunda fase (1975-1980) foi influenciada pelos estudos de Foucault 

acerca do conceito de Formação discursiva, isto é, o sujeito fala de um determinado 

lugar localizado em no espaço e que este lugar definirá seu discurso. E por último, a 

terceira fase (a partir de 1980) que é resultado dos novos métodos de análise da AD, 

distanciando do conceito de maquinaria discursiva, sob a influência do conceito 

Bakthiniano, dialogismo.  

Outros nomes significativos para a materialização do nosso trabalho é o teórico 

Jean-Jacques Courtine (2013), que a partir dos seus estudos sobre a semiologia histórica 

vê o corpo enquanto materialidade discursiva. O teórico faz parte da Análise do discurso 

desde sua fundação, e tem fundamental importância ao apresentar os estudos de 

Foucault, sobretudo para discutir as questões do corpo como objeto do discurso.  Para 

AD elaborou dois importantes conceitos: Intericonicidade e Memória discursiva. E por 

último, Michel Foucault, um dos maiores teóricos do século XX aos dias atuais. Ao 

longo dos seus estudos, Foucault se preocupou em estudar os sujeitos, no entanto, 

observou que é nas relações entre os sujeitos que se determinam as hierarquizações, 

quem detinha o poder, como são fabricadas as “verdades” de uma sociedade. Na busca 

incessante de responder “Quem somos nós?”, bebeu em várias fontes do saber, desde a 

análise das prisões, clínicas, escolas, bem como outras instituições, sempre partindo do 

seu método genealógico, isto é, não buscava impor uma verdade, a origem, mas saber 

como nos constituímos na interação com o outro.  

Partindo do pressuposto de que as relações sociais estão sempre nas lutas entre 

as relações de poder e constantes mudanças, apresentamos, ainda, dois outros conceitos 

que serão fundamentais para entendermos como essa memória molda o sujeito e sua 

identidade. 
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1.1 SUJEITO E IDENTIDADE  

Sabemos que o sujeito no estruturalismo não foi o objeto de estudo de Saussure, 

visto que esse sujeito era constituído dentro de uma estrutura, no formalismo linguístico 

- o que se difere do sujeito da Análise no Discurso que se forma na interação com o 

outro que é estabelecido pela exterioridade e a coletividade. Porém, com os avanços dos 

estudos culturais, aqui abordados através dos estudos de Hall (2006) e Bauman (2005), 

tornou-se indispensável analisá-lo sob as questões que o constitui: a história, a cultura e 

o social.  

 Para AD o sujeito receberá a concepção de discursivo, pois ele significa na 

interação com os elementos linguísticos e extralinguísticos, como a história, ideologia e 

as condições de produção, e na perspectiva de Foucault, pelas vontades de verdade. Para 

fundamentar nossa análise, nos utilizamos do conceito de sujeito discursivo sob a 

perspectiva de Fernandes (2013, p. 29) quando afirma que o sujeito se constrói nos 

processos sociais e que “não é centro de seu dizer, em sua voz, um conjunto de outras 

vozes, heterogêneas, se manifestam. O sujeito é polifônico e é constituído por uma 

heterogeneidade de discursos”. Sendo assim, o sujeito discursivo é formado e 

construído na exterioridade, isto é, das várias vivências e das diversas vozes que são 

adquiridas ao longo da sua formação. Ele fala de um determinado lugar, refratando um 

posicionamento ideológico que só é possível observá-lo ao ser concretizado na 

discursivização social, ou melhor, na materialização do discurso.  

 Assim, podemos perceber que tanto as identidades como o sujeito estão sempre 

passando por constantes transformações, em virtude das influências que recebemos 

provenientes das mudanças pelas quais a sociedade passa e que, por conseguinte, 

estamos inseridos. Para compreendermos tais mudanças Hall (2006) apresenta-nos três 

concepções de identidade: A primeira refere-se à identidade do sujeito do Iluminismo 

que era determinado pelo masculino e que acreditava ser o dono do seu dizer, em 

virtude do seu consciente e da razão. Era centrado na sua individualidade e na 

concepção de pessoa humana que não acreditava que poderia haver mudanças mesmo 

depois do seu desenvolvimento como adulto. A segunda compreende a identidade do 

sujeito sociológico: que se difere da primeira concepção devido às mudanças que 

ocorriam no mundo moderno e ter a consciência da não autonomia dos sujeitos diante 
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dos processos de transformações sociais. E ainda, por acreditar que os sujeitos se 

constituem na interação social indispensável para o processo de construção das 

identidades; e por último a noção que permeará sua obra: a identidade do sujeito pós-

moderno.  

Segundo Hall (2006, p. 12), a globalização contribuiu para a concepção de um 

sujeito pós-moderno. O sociólogo jamaicano o define como “conceptualizado não tendo 

uma identidade fixa, essencial ou permanente”, ou seja, é instável, pois é atravessado 

por várias influências internas e externas que determinam a sua identidade. Por isso, o 

autor fala da fragmentação identitária, porque são instáveis e provisórias e não 

acabadas, diferente do sujeito do iluminismo, mas é o resultado da condição de 

produção e as representações culturais que o influenciará. Porém, à medida que se 

depara com outras culturas, pode se reconhecer nela, assim como o contrário, 

favorecendo a criação de estereótipos que podem resultar em segregação racial/social. 

As identidades são construídas a partir de simbologias que atravessam o tempo 

histórico, visando favorecer certas conjunturas e o modelo social de uma época, como 

por exemplo, os dizeres que englobam o povo negro, bem como as ideologias de raça.  

Com essa explanação torna-se mais didático perceber as inúmeras 

transformações nas quais o processo de globalização contribuiu na fragmentação do 

sujeito no âmbito social. Ou seja, não há mais espaço para o sujeito fechado em suas 

concepções, este agora precisa se inserir em uma nova ordem, a da pós-modernidade, 

onde não existe mais certeza “absoluta” a respeito de nenhuma forma padronizada, pois 

somos o resultado de inúmeras mudanças, intervenções e influências socioculturais.  

Desta maneira, Hall (2006) afirma que essas representações são formadas no 

decorrer do tempo histórico, atravessadas por processos inconscientes e que não é algo 

“natural”, que está inerente desde o momento do nosso nascimento, logo, é algo 

construído com base nas convicções dos sujeitos que intermediarão nossa formação. 

Sobre este aspecto, Hall (2006) aponta cinco descentramentos do sujeito que 

determinam e influenciam este processo de transformação: 1- refere-se às tradições do 

pensamento marxista, 2- a descoberta do inconsciente por Freud, 3- os trabalhos 

estruturalistas proposto por Saussure, 4- os estudos de Michel Foucault sobre a 
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“genealogia do sujeito moderno” e por último, os impactos do Movimento Feminista e 

dos “novos movimentos sociais”.  

Posto estes fatores, a participação de Monalysa Alcântara se insere em uma 

trama de jogos de identidade, pois da mesma forma que ela pode participar do concurso 

sob a condição de representar, em seu corpo, a ideologia do concurso, ela ainda 

representa um grupo que é marginalizado, e que, mesmo com todos os avanços dos 

movimentos sociais, ela ainda ocupa a base da pirâmide social por vários fatores 

determinantes, sendo esses: estar na condição de mulher, negra, de baixo poder 

aquisitivo, social e nordestina, pois “as identidades nacionais não são coisas com as 

quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da representação” 

(HALL, 2006, p. 48).  

Diante desse contexto, é interessante observar como deveria ser a representação 

da mulher negra no imaginário social, quando nos deparamos com questões de 

brasilidade, nação e nacionalidade. Não é mais aceitável, tolerável retratar a mulher 

negra sob as perspectivas estereotipadas, como: a escrava, a emprega doméstica, a 

mulata sensual, a dona de casa moradora da periferia e mãe solteira. Mas ressaltar para 

o público, a liquidez e instabilidade das identidades, e que a mulher negra deve e pode 

ocupar o lugar que quiser devido a sua capacidade. Vejamos como Hall (2006) discute 

tal posicionamento:  

As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre a “nação”, sentidos com os 

quais podemos nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão 

contidos nas estórias que são contadas sobre a nação, memórias que 

conectam seu presente com seu passado e imagens que dela são construídas 

(HALL, 2006, p. 51).   

Para dialogar com Hall (2006) trazemos Bauman (2005) que trata da construção 

das identidades como algo não definido, em virtude de uma “Modernidade líquida”, 

líquida no sentido de ser instável e fluida capaz de se adaptar às necessidades sociais e 

culturais. Sobre esse isso ele observa que: 

As “identidades” flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras 

infladas e lançadas por outras pessoas em nossa volta, e é preciso estar em 

alerta constante para defender as em relação às últimas. Há uma ampla 

probabilidade de desentendimento, e o resultado da negociação permanece 

eternamente pendente (BAUMAN, 2005, p. 19).  
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Por fim, Hall (2006) acredita no descentramento dos sujeitos, enquanto Bauman 

(2005) defende a perspectiva de uma liquidez que se constitui no tempo e na sua 

dinamicidade. Os dois teóricos dialogam em dizer que as identidades não são mais 

fixas, acabadas, completas. O que se entende, portanto, que o discurso dos concursos 

que comumente privilegiam a Miss do Rio Grande do Sul (padrão eurocêntrico) não 

atende mais às demandas atuais, as noções de diversidade e discursos das minorias. Por 

isso, o discurso do próprio concurso em “deixar” uma mulher negra ganhar, evidencia, 

para nós analistas, que as identidades estão distantes de serem fixas e imutáveis. Mas a 

vontade de verdade do concurso nada mais é do que o lucro, porém isto não deve 

aparecer.  

Em resumo, um dos papéis do pesquisador que tem a arqueologia como 

procedimento analítico é o de questionar como se produz, ao longo da história, uma 

legitimidade de certos acontecimentos, Isto é, “mexer” com as verdades cristalizadas. 

Não se conformar com o que está sendo posto como verdade única e inquestionável, 

pois esta é produto da ação humana. Diante dessas proposições e certos que a AD 

contribui de forma significativa para nossas interpretações ao longo do nosso trabalho, 

vejamos dois conceitos nucleares, que são relevantes para nossa análise: a priori 

histórico e arquivo. 

1.2 O A PRIORI HISTÓRICO E O ARQUIVO 

O trabalho do filósofo Michel Foucault é baseado no pensamento de Nietzsche 

em uma genealogia, que trata o discurso como ação e interação entre os sujeitos. A 

Análise do discurso não “desvenda a universalidade de um sentido; ela mostra à luz do 

dia o jogo da rarefação imposta, com um poder fundamental de afirmação” 

(FOUCAULT, 2014, p. 66). Sendo assim, não aborda o acontecimento apenas como 

algo pertencente ao passado, isto é, não busca os discursos ocultos, pois assim seria tão 

somente interpretá-los; Entretanto, procura realizar análises que enfatizam as várias 

possibilidades de materialização e o momento da emergência dos discursos em um dado 

modo e que nos chegam materializando outros lugares, outros espaços. 

Nesta perspectiva, Foucault não busca explicar a origens dos fatos, pois assim 

estaria buscando uma “verdade” (esta que é produzida e construída no e pelo discurso 
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materializado pelos sujeitos), mas saber como reativamos uma determinada memória 

discursiva em um dado momento da história, para assim explicar as recorrências de 

práticas discursivas da atualidade. Para Pêcheux (1999) 

A memória discursiva seria aquilo que, em face de um texto que surge como 

acontecimento a ler, vem restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer, mais 

tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos 

transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em 

relação ao próprio legível (PÊCHEUX, 1999, p. 52). 

Desta forma, observamos que o discurso é entrecruzado mediante um devir, uma 

volta do acontecimento, que de acordo com Foucault (2014) não se materializa nos 

novos dizeres, mas na retomada de discursos anteriores e ressurgem com uma nova 

significação, visto que, é nesta relação, que os sujeitos sempre estarão em um campo de 

batalha, entre o novo e o velho, uma vez que cada sujeito defenderá seu lugar com base 

em suas formações ideológicas.  

Deste modo, mobilizamos dois conceitos nucleares o de a priori histórico e 

arquivo proposto por Foucault (2004), na tentativa de compreendermos como os 

discursos que circulam em nossa sociedade, sobretudo os que nos dizem sobre os 

padrões de beleza da mulher negra, estão em nível de “aceitabilidade” e “tolerância” no 

concurso de Miss Brasil 2017.  

O primeiro apontamento que fazemos é sobre o efeito de positividade de um 

discurso, que está relacionada a uma construção histórica das formulações dos dizeres 

acerca de um determinado objeto. Estes posicionamentos discursivos referem-se à uma 

vontade de verdade dos sujeitos envolvidos no processo de elaboração de um a priori, 

porém estas materializações vão além dos enunciados que reproduzem, selecionam, 

circulam em um dado momento da história, e sua função é de reiterar “as verdades” 

através da legitimação desses documentos, ou seja, de verdades estabelecidas e 

regulamentadas.  

Esta positividade discursiva “não permite decidir quem dizia a verdade, quem 

raciocinava rigorosamente, quem se adaptava melhor a seus próprios postulados” 

(FOUCAULT, 2004, p. 143), mas permite criar e cristalizar na história, a memória 

desses acontecimentos discursivos como o peso de “verdade absoluta” em uma 

determinada época da histórica. Esse comportamento serviu para disseminar ao longo da 
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história, vontades de verdade, que para a mulher negra acarretou diversas consequências 

negativas. No entanto, a positividade nas palavras de Foucault, não deveria 

desempenhar este papel de determinar ações, mas de definir  

[..] um espaço limitado de comunicação: espaço relativamente restrito, já que 

está longe de ter a amplidão de uma ciência tomada em todo o seu devir 

histórico, desde sua mais longínqua origem até seu ponto atual de realização; 

mas um espaço mais extenso, entretanto, que o jogo das influências que pôde 

ser exercido de um autor a outro, ou que o domínio das polêmicas explícitas 

(FOUCAULT, 2004, p. 143-144) 

Assim, essa positividade do discurso não está pautada apenas nos escritos e 

documentos concretos, mas na formação discursiva dos sujeitos envolvidos no processo.  

É o que podemos observar ao analisar como a história no decorrer do tempo, traz em 

suas narrativas a estereotipização da mulher negra e o seu corpo, isto é, sempre partindo 

da perspectiva da sexualidade e submissão. 

Uma das problemáticas dessas práticas discursivas se dá pelo aspecto da 

historicidade, visto que a história é sempre contata a partir da perspectiva do homem 

branco, colonizador. Sendo assim, Foucault afirma que eles se “comunicam pela forma 

de positividade de seus discursos”, logo, o a priori histórico. (FOUCAULT, 2004, p. 

144).  

A positividade do discurso é compreendida para os historiadores como um 

mecanismo de criar verdades acerca de vários sujeitos e suas identidades, pois a história 

é contada a partir de certo posicionamento discursivo. “Assim, a positividade 

desempenha o papel do que se poderia chamar de um a priori histórico” (FOUCAULT, 

2004, p. 144), ou seja, ele é construído e materializado pelos sujeitos do discurso 

envolvidos no processo sócio histórico. Portanto, interessar-nos-á, analisar como estas 

produções cristalizaram a identidade do sujeito mulher negra do século XXI, e como os 

estereótipos de cunho negativo ainda permeiam a identidade desse sujeito discursivo.  

Ademais, o a priori não determina o que é verdadeiro ou falso, mas observa: as 

circunstâncias nas quais os discursos se materializam, a emergência do discurso em um 

momento isolado, as transformações e o desaparecimento de determinados enunciados, 

isto é, “tem de dar conta do fato de que o discurso não tem apenas um sentido ou uma 

verdade, mas uma história, e uma história específica que não o reconduz às leis de um 
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devir estranho” (FOUCAULT, 2004, p. 144). O a priori histórico seria visto, assim, 

como:  

O conjunto das regras que caracterizam uma prática discursiva: ora, essas 

regras não se impõem do exterior aos elementos que elas correlacionam; 

estão inseridas no que ligam; e se não se modificam com o menor dentre eles, 

os modificam, e com eles se transformam em certos limiares decisivos. O a 

priori das positividades não é somente o sistema de uma dispersão temporal: 

ele próprio é o conjunto transformável (FOUCAULT, 2004, p. 144). 

O que significa dizer que este a priori está sujeito à manipulação no sentido de 

manuseio. Pensemos na história do negro, por exemplo, contada por sujeitos racistas ou 

contada por outros sujeitos que participam de discussões das minorias. Sendo assim, 

todos os dizerem refletiram o lugar de pertencimento dos respectivos sujeitos. A partir 

dessa concepção, Foucault pensa na proposição de arquivo, não necessariamente como 

um objeto acabado, fechado, mas como acontecimento, logo, discurso.  

A noção de arquivo para Foucault dar-se-á na construção e produção de 

enunciados cristalizados como verdades, ou seja, pertencentes a uma memória coletiva, 

onde exclui outros dizeres. A respeito da mulher negra no Brasil, por exemplo, esta 

prática decorre na disseminação dos discursos que privilegiam um único lugar 

discursivo, isto é, o do homem branco. Portanto, é a partir do arquivo que os dizeres 

surgem e se materializam em um dado momento da história e que pode voltar a 

qualquer momento. Vejamos como Foucault pensa sobre o arquivo: 

[..] trata-se antes, e ao contrário, do que faz com que tantas coisas ditas por 

tantos homens, há tantos milênios, não tenham surgido apenas segundo as 
leis do pensamento, ou apenas segundo o jogo das circunstâncias, que não 

sejam simplesmente a sinalização, no nível das performances verbais, do que 

se pôde desenrolar na ordem do espírito ou na ordem das coisas; mas que 

tenham aparecido graças a todo um véu discursivo; que em lugar de serem 

figuras adventícias e como que inseridas, um pouco ao acaso, em processos 

mudos, nasçam segundo regularidades específicas: em suma, que se há coisas 

ditas – e somente estas -, não é preciso perguntar sua razão imediata às coisas 

que aí se encontram ditas ou aos homens que as disseram, mas ao sistema da 

discursividade, às possibilidades e às impossibilidades enunciativas que ele 

conduz (FOUCAULT, 2004, p. 146-147). 

Por isso, a Análise do Discurso trata o viés histórico como um acontecimento, 

visto que, se há um arquivo, ou documentos é porque já existiram fatos anteriores que 

corroboraram para a construção de determinados arquivos. Isto porque o “novo” para 

Foucault (2014, p. 25) “não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta”. 
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Partimos do pressuposto de que os processos históricos são construídos para atender a 

vontades de verdade de uma determinada conjuntura. Desse modo, não existe verdade 

única acerca de nenhum tema porque esta, é (re)produzida conforme as vontades de 

cada sujeito, que é histórico. Desta forma, vejamos dois conceitos que estão 

relacionados com o fazer discursivo de Foucault e que são fundamentais para nosso 

trabalho: as noções de poder e disciplina. 

1.3 PODER E DISCIPLINA  

 Ao tratarmos do poder é imprescindível analisá-lo sob a perspectiva 

foucaultiana, que mesmo não tendo como objeto de investigação propor uma Teoria do 

poder, observou nas relações sociais, suas várias manifestações, ou seja, como o poder 

se materializa entre os sujeitos na interação social. Para ele, o poder é construído 

historicamente, e age na construção dos sujeitos bem como utilizando o corpo para 

aprimorá-lo e torná-lo mais produtivo.  

Foucault (apud MACHADO, 2005) observou as materializações do poder ao 

longo do seu fazer arqueológico, e constatou que ele está inerente às práticas sociais, 

por isso, o denominou de micro-poder que procura intervir diretamente na realidade 

concreta dos indivíduos, ou seja, no próprio corpo social.  Isto é, se manifesta ao longo 

da construção como sujeitos em nossas relações sociais e que estão “dissolvidas” na 

sociedade.  

 Sendo assim, Foucault observou que o poder tem a finalidade de produzir 

verdades, seja na medicina, no campo jurídico, nas escolas, na família e aqui, no 

concurso de Miss Brasil Be Emotion. Uma dessas materializações se manifesta no 

discurso da beleza, mas especificamente no regulamento do concurso, quando diz que a 

mulher para ser “bela” tem que se enquadrar a uma série de imposições que visam a 

disciplinarização do corpo e essas tem por objetivo de torná-lo dócil e produtivo, visto 

que servirá de propaganda para disseminar uma dada vontade de verdade. Desta 

maneira, observamos que tudo que se fala ou se falou sobra a beleza da mulher negra 

neste concurso, é a materialização de micro-poderes. 
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Mas o que faz o concurso Miss Brasil Be Emotion ser o “detentor” do poder? 

Para Foucault o poder está nas práticas sociais, e o concurso se expressa pela autoridade 

que tem, porque responde por um lugar autorizado, já que: 

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua «política geral» de verdade: 

isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; 

os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados 

verdadeiros dos falsos, a maneira como se sancionam uns e outros; as 

técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; 

o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como 

verdadeiro (FOUCAULT, 2005, p.12).  

 A esse respeito, Foucault (2005) diz que o poder não está centrado em uma única 

instituição, no entanto, se constitui em microfísicas, ou seja, atravessa todas as relações 

no tecido social através das relações de poder que se manifestam  

em qualquer sociedade, existem relações de poder múltiplas que atravessam, 

caracterizam e constituem o corpo social e que estas relações de poder não 

podem se dissociar, se estabelecer nem funcionar sem uma produção, uma 

acumulação, uma circulação e um funcionamento do discurso (FOUCAULT, 

2005, p.179). 

 A partir dessa concepção foucaultiana vemos o quão importante é analisar o 

concurso de Miss Brasil, visto que ele dissemina, através do poder a ele concebido, um 

regime de verdade.  O concurso é uma instituição autorizada pelo Estado, porém utiliza-

se desse poder para a produção de verdades, disseminando, em sua estrutura, discursos 

que inviabilizam a representatividade de vários sujeitos - aqui em questão, a mulher 

negra. São “efeitos de verdade que este poder produz, transmite e que por sua vez 

reproduzem-no” (FOUCAULT, 2005, p. 179). É algo que devemos enxergar como uma 

problematização, pois desqualifica, minimiza e apaga a mulher negra enquanto 

candidata.  

O poder se materializa através dos mecanismos disciplinares que buscam através 

das práticas discursivas a produção dos corpos. Vejamos como Foucault (2014) define 

estes modos de disciplinarização, no exemplo que ele traz sobre o corpo ideal de um 

soldado:  

O soldado é, antes de tudo, alguém que se reconhece de longe; que leva os 

sinais naturais de seu vigor e coragem, as marcas também de seu orgulho: seu 

corpo é o brasão de sua força e de sua valentia: e se é verdade que deve 

aprender aos poucos o ofício das armas – essencialmente lutando – as 

manobras como a marcha, as atitudes como o porte da cabeça se originaram, 
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em boa parte, de uma retórica corporal da honra (FOUCAULT, 2014, p. 

133).  

A partir dessa breve idealização do corpo do soldado em um dado momento da 

história, podemos fazer uma analogia ao corpo e ao comportamento que uma Miss deve 

ter, pois “o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem 

limitações, proibições ou obrigações” (FOUCAULT, 2014, p. 134). 

Assim como o soldado, não é qualquer mulher que pode tornar-se uma Miss. 

Esse sujeito discursivo precisa atender a certas imposições resultando em um 

adestramento do corpo, que para o concurso, é uma forma de padronizar todas as 

candidatas, e, assim, proporcionar uma competição mais “justa”. Na perspectiva 

foucaultiana essa padronização é denominada como disciplinas, que são os “métodos 

que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição 

constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade” 

(FOUCAULT, 2014, p. 135).  

Sobre a prática de fabricação e enquadramento dos corpos, Foucault denominou 

de uma política das coerções, isto é, são práticas disciplinares desenvolvidas ao longo 

da história com o intuito de tornar o corpo mais obediente, útil e produtivo sobre as 

intervenções e manipulações impostas. Para ele, a disciplina age de duas maneiras: na 

fabricação de corpos dóceis e submissos e na utilização desta para aumentar “as forças 

do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em 

termos políticos e de obediência)” (FOUCAULT, 2014, p. 135-136).  

Como propõe Foucault (2014, p. 10) “o discurso não é simplesmente aquilo que 

traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o 

poder do qual nos queremos apoderar”, ou seja, o discurso não está relacionado apenas a 

estrutura linguística como se pensava nos estudos estruturalistas, mas com as movências 

de sentido que se instauram na prática discursiva regulamentando os dizeres e saberes, 

isto é, desempenha o poder do que pode ou não ser dito em um dada conjuntura. Por 

isso, entendemos que o corpo também é discurso.  

 Essa produção do discurso precisa ser “controlada, selecionada, organizada e 

distribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus 
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poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 

materialidade” (FOUCAULT, 2014, p. 08, grifos nossos). Desse modo, observamos 

como esse controle do discurso é necessário quando se tenta moldar uma personagem 

ideal para ser transmitida em rede nacional.  

Assim, como o soldado descrito por Foucault, é necessário que haja esse 

reconhecimento de uma Miss, visto que, o corpo age como seu brasão e seu traço 

identitário, ou seja, tais discursos e interpretações já estão no imaginário social 

instigando poderes e disciplinas. Nosso sistema está, pois, repleto destes modos e faz a 

máquina andar – a máquina do concurso, por exemplo.   

Após essa apresentação com o intuito de evidenciar os conceitos pertinentes para 

nossa pesquisa, vejamos adiante como os procedimentos de disciplinarização estão 

materializados no corpo que é visto como um discurso. 
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- CAPÍTULO II – 

O CORPO: UM PRODUTO À VENDA 

Neste capítulo, nosso objetivo é tratar o corpo enquanto discurso e como um 

produto que deve ser consumido, visto que é preciso “fabricá-lo” a partir da 

consumação de produtos cosméticos, cirurgias plásticas, prática exercícios físicos e que 

devem ser publicizados. Este é o discurso que vigora no universo da cultura capitalista.  

Com base nos estudos de Courtine (2013), o corpo passou a ser analisado sob a 

perspectiva discursiva, atrelando-se ao verbal e ao visual, porém não deixou de lado o 

seu caráter disciplinar, conforme estuda Foucault, sobretudo na segunda fase. O corpo 

para a AD é discursivo, em razão de ser construído na e pela história, pela cultura, pelos 

fatos sociais que agem mediante vontades de verdade; todos esses fatores acabam 

determinando e moldando esse objeto do discurso. Segundo Goellner (2004, p. 01) o 

corpo está suscetível às mudanças, ou seja, “as representações que cria sobre os corpos, 

os discursos que sobre ele produz e reproduz”. Desta maneira, seguindo o pensamento 

da autora, o corpo não é apenas constituído de músculos, mas das intervenções e dos 

poderes que são exercidos sobre ele, seja pela fala, gestos e comportamentos. 

Assim, tudo que se fala sobre o corpo, sobre o que é ser belo ou feio, é estar 

inserido dentro de uma ordem – a ordem de um discurso da beleza. No qual reverencia 

uma necessidade de consumo, e como veremos a seguir, esse poder de compra foi 

negado ao negro durante uma boa parte da história. Foi a partir dos avanços da era da 

globalização que o mercado diante das influências externas passou a enxergar o povo 

negro como grandes consumidores.  

2.1 A ORDEM DO DISCURSO DA BELEZA 

 “A beleza é um trunfo de quem a possui, um objetivo dos que não se consideram 

belos, um instrumento de poder, uma moeda de troca em diferentes sociedades” 

(SANT’ANNA, 2014, p. 08). É com base nesse pensamento problematizado por 

Sant’anna, que introduzimos este capítulo, para analisamos a beleza como algo que 

determina quem possui o poder em uma sociedade permeada pelo consumismo, e que 

está pautada em um único objetivo: pertencer a um determinado grupo considerado 

“privilegiado”, mesmo que essa sensação de pertencimento seja uma ilusão.  
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 Para a autora, não basta ser belo, é necessário que esta beleza seja reconhecida 

publicamente com o intuito de servir como parâmetro de uma “beleza canônica” e 

“ideal”, mesmo ela sendo resultado de uma fabricação da indústria da beleza. Segundo a 

reportagem da Revista Exame 
2
, com base nos dados apresentados pela Associação 

Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) e o 

Instituto FSF Pesquisa, o Brasil ocupa a terceira posição com o maior mercado de 

cuidados estéticos, perdendo apenas para os Estados Unidos e para a China.  

 Então, é interessante ver o discurso sobre a beleza, a partir de uma conjuntura 

social, cultural, histórica, política e econômica, ou seja, esses fatores são determinantes 

para ditar o padrão que estará em vigência em um dado momento histórico. No entanto, 

quando nos situamos na história e na recorrência dos corpos tidos como “vitoriosos” no 

concurso de beleza, apenas um modelo impera: o da cultura eurocêntrica ocidental, a 

mulher de pele clara, olhos e cabelos claros, corpo esbelto e bem “definido”, com 

feições do rosto bem delimitadas.  

 Não é novidade que os ideais de beleza flutuam, assim como as identidades, em 

virtude dessas mudanças e transformações que os sujeitos passam ao longo da sua vida. 

No entanto, Sant’anna (2014) afirma que as mulheres estão sempre buscando o 

referencial de beleza da “magnífica Afrodite”, no qual se evidencia uma beleza 

intocável, visto que ela é a mais bela dentre as mulheres. Ainda na Antiguidade Clássica 

o culto ao corpo ritualizado pelos gregos, refletia uma nova concepção de corpo mais 

assimétrico, e a beleza era vista como uma dádiva divina que estava vinculada à 

fertilidade e prosperidade.  

 Na atualidade observamo-la como algo que pode ser “adquirido”, “comprado” e 

“fabricado”. Neste momento não é mais definido pela ação do divino, mas é 

determinado pelo poder aquisitivo que cada sujeito possui. Com base na pesquisa 

apresentada pela autora, hoje, a feiura não é mais “permitida” devido à grande indústria 

da beleza que a cada dia lança um novo produto para alcançar os mais variados 

públicos. Temos uma visão totalmente capitalista que “dialoga” com o discurso da 

                                                 

2
 Disponível em: <https://exame.abril.com.br/negocios/dino/o-fortalecimento-do-mercado-da-beleza-em-  
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diversidade. Algo totalmente contraditório, mesmo tendo várias políticas de afirmação, 

o que ainda predomina é o de “quanto mais magra melhor”, disfarçado sob o discurso da 

medicina, ou seja, um biopoder, em que associam o excesso de peso à falta de saúde, o 

que torna-se uma prática discursiva insustentável. Além disso, temos um agravante no 

século XXI, que são as redes sociais, pois servem como parâmetro para ditar o que pode 

ou não no campo da beleza e assim, as “verdades” são circuladas em rede. 

 Com base em Sant’anna (2014) o século XX foi o período em que se 

estabeleceram diversas mudanças sociais, dentre elas: uma nova concepção de métodos 

de “embelezamento” que englobavam cuidados com a saúde, alimentação e a prática de 

atividades esportivas, além da utilização de cosméticos. Desta maneira, o que 

observamos é a impossibilidade de desassociar beleza do capitalismo. Todos esses 

métodos e a noção de uma necessidade do que Foucault (2014, p. 10) chamou de 

“cuidados de si” foram impulsionados pela “imprensa, o cinema e a televisão”. 

 Diante desse contexto, a indústria da beleza, como qualquer outra, se preocupa, 

exclusivamente, com o lucro. No entanto, a partir da década de 90, graças às políticas 

afirmativas ao promover uma maior discussão sobre o empoderamento feminino, a 

indústria da beleza viu no público negro um grande poder de compra e começou a 

investir em produtos, que até o momento, só atendiam ao público de pele clara. Para 

exemplificar, vejamos adiante duas propagandas da marca de cosméticos Avon 

veiculadas em períodos diferentes:  
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 Diante destes dois exemplos, o que constatamos é justamente o que discorremos 

longo deste capítulo. A própria concepção de beleza vem a cada época se 

transformando, quebrando estereótipos e rompendo com os paradigmas, mesmo que 

seja aqui, representada por uma ótica mercadológica. Pensar algum tempo atrás que uma 

marca de cosméticos criasse uma linha de produtos para o público negro era algo 

utópico. Até mesmo pela condição financeira que o povo negro tinha, até porque, 

cuidar-se, refletia o seu poder aquisitivo e o lugar de prestígio que outro (o branco) 

ocupava na sociedade. Esta campanha de 2017 é apenas um dos resultados de como os 

movimentos de minorias lutam, ou seja, enfatizam a necessidade de uma maior 

representatividade, visto que este público é consumidor e colabora para a movimentação 

da economia no país. 

 No entanto, uma tendência ainda perdura na atualidade: a responsabilidade da 

beleza é voltada exclusivamente para as mulheres. Para os homens, não possuí-la e não 

buscá-la não é algo tão pejorativo como para a mulher. Sant’ana (2014, p. 73) diz que 

“A feiura masculina usufruiu de maior aceitação do que a feminina. Homens maduros 

ainda assim puderam ser considerados charmosos. No caso das mulheres, tudo se 

                                                 

3
Figura 1: Disponível: < 

https://www.google.com.br/search?tbm=isch&q=campanha+da+avon+d%C3%A9cada+50&chips=q:cam

panha+da+avon+d%C3%A9cada+50,online_chips:antigos,online_chips:propagandas+antigas&sa=X&ve

d=0ahUKEwiG_8elw4jeAhXJjZAKHWDEBywQ4lYIKCgA&biw=1366&bih=636&dpr=1#imgrc=am7g

j8ehV5cb1M:>. Acesso em: 21 de set. 2018. 

4
 Figura 2: disponível em: <&lt; https://avonfolheto.com/Avon-Folheto-Cosmeticos-5-2017/&gt;>. 

Acesso em: 22 de set. 2018. 

Figura 1: Campanha da Avon 

da década de 1950. 

Fonte: Google, 2018.  

Figura 2: Folheto da Avon, nº 05, 

(Beleza que faz sentido) de 2017. 

Fonte: Site da Avon, 2018.  
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complica”. A partir dessa realidade, essa responsabilidade social de manter-se bela, é 

ainda maior, pois a sua beleza será o parâmetro para determinar o seu valor diante da 

sociedade.  

Outro estudioso sobre a história da beleza foi Umberto Eco (2013), que buscou 

compreender as várias concepções desse conceito em vários momentos da história. 

Diante desses estudos, ele aponta duas problemáticas que relativizam essa necessidade 

de excluir certos sujeitos da sociedade: O primeiro é “tornar o inimigo feio” e o segundo 

é “tudo que é feio é inimigo”. Para ele é indispensável discutir essas concepções e 

imposições do que é ser “belo” e “feio”.  

Se observarmos a construção histórica do negro, podemos constatar que ele 

sempre foi posto como incapaz, na tentativa de excluí-lo, apagá-lo da história. Para o 

autor, essa prática reflete a tentativa de tornar o inimigo como feio. Devido a esses 

estereótipos, não caberia associá-lo à beleza, uma vez que carrega maus vícios que não 

são bons exemplos perante a sociedade. Para Eco (2013), a beleza sempre agiu como 

forma de disseminar, não exclusivamente padrões estéticos, mas o de determinar quem 

era bom e quem era mal. A exemplo, as bruxas dos contos de fadas, que sempre eram 

vistas como mulheres de aparência “feia” e que estavam associadas ao mal. E esse 

pensamento antagônico foi se reiterando ao longo da história, seja através das narrativas 

infantis à segregação racial.   

 É diante desse contexto que os concursos de beleza estão inseridos. Ao longo do 

tempo foram os responsáveis, com o auxílio da mídia, em determinar como devem ser 

os sujeitos “aptos” a estarem na publicidade, cinema, jornais, passarelas, telenovelas e 

nos próprios concursos de beleza. Quando nos reportamos para essa realidade, 

observamos na maioria dos corpos das candidatas, o resultado de vários procedimentos 

estéticos na intenção de torná-las símbolo de uma “beleza ideal”, ou melhor, de uma 

beleza fabricada, mas que atende ao mercado.   

 Para compreendermos a subjetividade e o discurso excludente do Miss Brasil Be 

Emotion 2017, em uma das etapas do concurso as Misses são questionadas sobre o que é 

a beleza, e a maioria das candidatas caem no velho discurso de que “beleza não importa.  

o que importa é sentir-se bem”; no entanto, é totalmente controverso, quando 
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observamos o lugar de fala no qual estão inseridas -  um concurso de beleza, que 

prioriza a forma e nada mais que isso.  

  Assim, a Análise do Discurso trabalha com esses dizeres cristalizados na 

materialidade discursiva. O concurso apresenta o produto final de toda essa fabricação 

da “beleza ideal”. E com tal discurso se aproxima de um discurso eugenista. 

2.2 MECANISMOS DE EXCLUSÃO: O DISCURSO DA EUGENIA 

Diante do que foi exposto até o momento, vimos em vários momentos, práticas 

disciplinares que se aproximam de um discurso da eugenia. Este que age através de 

procedimentos de controle do corpo, o concurso, por exemplo, ratifica o discurso da 

exclusão e da seleção dos sujeitos, a partir da concepção da superioridade entre as raças.  

O século XIX foi um divisor de águas para a teoria da Eugenia. Nesse período 

estava em voga os ideais abolicionistas nos quais defendiam o fim da escravidão. A 

Grã-Bretanha foi um dos primeiros países a pôr em prática esta tendência, com o intuito 

de que os escravos se tornassem cristãos e assim, servissem à Igreja Católica. Mesmo 

aceitando a um “Deus branco”, os escravos ainda eram considerados inferiores perante a 

sociedade. E essa prática de inferiorização do povo negro se reproduziu e se reproduz 

até a atualidade.  

Com base em Diwan (2007) o século XIX foi marcado por vários avanços na 

área da medicina, a natureza passou a ser objeto de estudo do homem, e nele estavam 

pautadas todas as mudanças e possíveis evoluções. Sendo assim, surgiu a necessidade 

de se pensar em um biopoder na tentativa de controlar e disciplinar todos os discursos 

que surgiriam com a intenção de controlar o corpo através dos discursos do cuidado de 

si. No centro dessas discussões estava a Biologia, que buscava explicar todos esses 

dizeres que se materializavam como as “novas descobertas”. A Biologia, um discurso 

científico, autorizado, atua em três campos: a fisiologia (relacionada aos estudos 

voltados para o funcionamento dos órgãos e sua relação com o organismo); a 

microbiologia (que amparou a corrente higienista e tinha como princípio erradicar 

doenças e as epidemias); e o evolucionismo (não teve uma prática direta, porém ganhou 

visibilidade mundial).  
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A Teoria do evolucionismo de Charles Darwin foi um dos principais argumentos 

para os eugenistas que tinham como objetivo maior a hierarquização das espécies. 

Darwin em 1859 publicou o livro A origem das espécies, obra que embasaria as práticas 

eugenistas, também conhecida como darwinismo. A eugenia foi uma invenção da 

burguesia ocidental da Inglaterra e tinha como argumento principal: a superioridade 

entre as raças. Por isso, eles utilizavam o termo Luta de raças (tão bem analisada por 

Foucault em muitas de suas aulas na década de 1970), serviu para disseminar, justificar 

a ideologia da raça pura/superior. 

 Logo, esse poder não poderia estar nas mãos de um povo considerado 

“inferior”, sem um Deus branco e carregado de vícios que configuram um desvio de 

caráter e de conduta. O discurso da eugenia nas palavras de Diwnan (2007, p. 21) tinha 

como principais objetivos “Purificar a raça. Aperfeiçoar o homem. Evoluir a cada 

geração. Se superar. Ser saudável. Ser belo. Ser forte”. Todas essas características 

culminaram na tentativa de propagar uma “raça pura”, através de alguns mecanismos de 

exclusão pautados no discurso médico, científico e econômico que são vozes 

autorizadas e respondem por lugares de verdade.  

No Brasil, esta tendência surgiu em meados da década de 1990, com publicações 

de médicos que discursivizavam e justificavam que “a beleza feminina e a força 

masculina dependiam das raças” (SANT’ANNA, 2014, p. 61). O médico eugenista 

Renato Kehl, principal nome no Brasil, disseminou no imaginário da população, um 

perfil de mulher que não era aceitável em virtude de uma aparência que retratava o não 

estar saudável: “seios caídos”, ventres flácidos e volumosos, pernas curtas e “aparência 

mestiça”. (SANT’ANNA, 2014, p. 62), ou seja, pessoas que tivessem essa descrição 

não eram saudáveis e precisariam de um acompanhamento médico para voltar a ter 

saúde.  

Nas palavras de Sant’anna (2014, p. 62), Renato Kehl um dos maiores nomes da 

eugenia no Brasil, a beleza feminina estava relacionada ao padrão idealizado de uma 

beleza “helênica”, que se referia à “mulheres com seios e pernas firmes, pele lisa, sem 

marcas de doença”, ou seja, a que mais se aproximasse dos padrões de beleza física da 

Grécia Antiga, mais especificamente, a deusa Afrodite.  
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Os eugenistas e higienistas, a fim de ditar um aperfeiçoamento do corpo, na 

tentativa de torná-lo mais produtivo e hábil, buscavam explicar o social através das 

especificidades biológicas.  

A tendência eugênica buscava uma descendência saudável, corrigindo o 

corpo sem necessariamente modificar as condições econômicas da 

população. Havia a expectativa de formar indivíduos produtivos, obedientes, 

saudáveis e belos, sem questionar as razões sociais, econômicas e políticas 

das doenças e de tudo o que se entendia por feiura (SANT’ANNA, 2014, p. 

63).  

Ou seja, a sociedade sempre buscou a produção de corpos aptos, e saudáveis e 

essa prática se reverberou intensamente na Segunda Guerra Mundial, quando Adolf 

Hitler promovia a ideologia de “raça pura” que se acreditava ser superior às demais 

raças. Sendo assim, percebemos que independente da intenção sempre haverá métodos 

que visam a disciplinarização dos corpos, na guerra observamos os soldados, nas 

fábricas os operários e no concurso as candidatas.  

Diante dessa proposição, percebemos que tais práticas serviram para introduzir 

uma ordem social, uma necessidade de sempre estar bem, saudável, para assim tornar o 

corpo produtivo e hábil. O discurso dos eugenistas e higienistas era de que, para estar 

bem, é necessário cuidar do interior, dos órgãos, no caso das mulheres, estava 

direcionado aos órgãos responsáveis pela reprodução. Com relação aos cuidados com a 

pele, era essencial manter uma boa alimentação para, consequentemente, ter uma pele 

limpa, lisa e livre de manchas. E tudo já deve ser pensando a partir da reprodução da 

espécie. 

Com base nessas concepções de cuidados de si com o propósito de tornar-se 

“belo”, segundo San’tanna (2014) os concursos de beleza criados em 1920, buscavam 

desenvolver estudos sobre a saúde e a beleza. A princípio, não era a intenção escolher a 

mais bela com base nas medidas assimétricas do corpo, essa escolha era pautada e 

tendia a centralizar as atenções sobre o rosto e os cabelos, valorizando a 

origem geográfica – e não racial – de cada mulher. A concepção de que a 

pele alva era a mais bela aparecia sem constrangimento nos concursos de 

misses e em muitos anúncios publicitário. Aliás, a pele alva não se limitava à 

brancura, pois abarcava, também, a ausência de manchas e cicatrizes. Moças 

alvinhas, conforme se dizia, simbolizavam saúde, status, riqueza e limpeza 

(SANT’ANNA, 2014, p. 64).  
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Todos esses discursos ainda circulam em nossa sociedade, visto que ainda 

estamos enraizados com a herança escravocrata dos séculos passados, na qual se 

escolhia as escravas que mais se aproximassem do perfil da mulher branca, incluindo a 

negra com um tom da pele “mais claro” sem deixar os atributos da mulher negra que 

evidenciasse a sexualidade, como o quadril largo, cintura fina, nádegas avantajadas e 

pernas grossas. É justamente esse o perfil da Miss Monalysa Alcântara, rosto afilado, 

lábios carnudos, cintura fina, mulher alta e magra.  

Observamos no concurso de beleza, Miss Brasil Be Emotion, que em 64 anos de 

atuação elegeu apenas três mulheres negras como as mais belas, o que nos revela uma 

prática totalmente excludente e hegemônica que tende a traçar um único e exclusivo 

padrão de beleza, o eurocêntrico, isto é, um padrão de beleza que não condiz com a 

realidade no Brasil, pois de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE)
5
  54% da população se autodeclara negra ou parda. Percebemos que essas 

recorrências ainda são resquícios das teorias eugenistas que culminaram aqui no Brasil, 

com o apagamento dos negros em vários campos de atuação como já mencionamos. 

É nítido que o Brasil passou e passa por várias políticas de branqueamento da 

população - um dos preceitos dos eugenistas. Com a chegada dos imigrantes europeus 

acreditava-se que em alguns séculos, conseguiriam branquear a população, o que não foi 

possível, sobretudo por conta do próprio processo de miscigenação do Brasil. Como 

afirma Damata (1986) ao retratar a postura do Conde de Gobineau ao observar o 

processo de miscigenação em uma visita ao Brasil:  

O Brasil levaria menos de 200 anos para se acabar como povo! Por quê? Ora, 

simplesmente porque ele via com seus próprios olhos, e escrevia revoltado a 

seus amigos franceses, o quanto a nossa sociedade permitia a mistura insana 

de raças (DAMATA, 1986, p.39, grifo nosso).  

Com base nessa ótica, o Brasil realmente tornou-se um país miscigenado, e esta 

característica reflete a não purificação das raças, como também reflete a mulata como o 

ideal de negritude, resultando assim em práticas racistas e excludentes. Sabemos que o 

nosso país é considerado um dos mais racistas do mundo - como podemos constatar ao 

                                                 

5
 Matéria disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/populacao-que-se-declara-preta-

mantem-tendencia-de-crescimento-no-pais-aponta-ibge.ghtml>. Acesso em: 21 de set. 2018.  
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olharmos na TV quem são as pessoas que ocupam as bancadas dos telejornais, quem são 

protagonistas das telenovelas, quem é maioria nas universidades e nas profissões de 

“prestígio” e assim por diante. Ao observarmos esse cenário, a impressão que se tem é 

que os lugares são predeterminados apenas para o branco ocupar. Vejamos como está 

cristalizado em nossa sociedade o processo de branqueamento, a partir da subjetivação 

do ícone do carnaval brasileiro projetado pela rede Globo de Televeisão – o mito da 

Globeleza:                           

 

6
                      

7
  

                 

 Para exemplificarmos como a mídia corrobora para uma prática racista, 

observamos o caso da Mulata Globeleza 2014, Nayara Justino, eleita pelo voto popular. 

Por ter a pele considerada “escura demais” para estar na TV, e após sofrer uma série de 

ofensas racistas nas redes sociais, foi substituída por Erika Moura, a globeleza com o 

tom “mais claro”. Este exemplo serviu para constatarmos que a eugenia ainda está em 

voga no Brasil, hoje, de uma forma mais sutil, mas contínua e presente. Com a política 

do “quanto mais branca(o), melhor!”, a TV é majoritariamente branca, assim como 

                                                 

6
 Figura 3: Disponível em: <https://extra.globo.com/famosos/globeleza-nayara-justino-entra-em-

depressao-diz-sofrer-racismo-de-internautas-apos-saber-que-vai-perder-posto-14277668.html>. Acesso 

em: 21 de set. 2018.  

7
 Figura 4: Disponível em: &lt; http://www.purepeople.com.br/noticia/conheca-a-nova-globeleza-erika-

moura-musa-da-vinheta-do-carnaval-2015-da-globo_a37090/1&gt;. Acesso em: 21 de set. 2018. 

Figura 3: Nayara Justino – Mulata Globeleza 

2014. 

 

Fonte: EXTRA, 2018. 

 

Figura 4: Erika Moura – Mulata 

Globeleza 2015. 

 

Fonte: Purepeople, 2018. 
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“são” nossos representantes no campo político, nas universidades, nos hospitais, nas 

redações de jornais, na publicidade, e assim por diante.  

Desta forma, é evidente que as relações de poder que a história exerceu sob o 

povo negro é o mesmo que o concurso exerce para com as candidatas, ou melhor, esta 

prática é apenas um de seus efeitos que vão desencadeando uma série de constatações: 

primeiro porque dociliza o corpo feminino para entrar em uma ordem; o segundo, por 

desempenhar nas participantes a ilusão de que elas são donas dos seus dizeres e atitudes, 

mesmo que o concurso em toda sua estrutura imponha um adestramento para se tornar 

uma candidata; e a terceira, e a mais significativa para este trabalho, é a intenção em 

perpetuar no imaginário social da população um embranquecimento das candidatas 

vencedoras, disseminando, assim, um específico perfil e padronização da idealização da 

beleza das mulheres, transformando-o em um instrumento de segregação racial.  

Por fim, o discurso da beleza que tratamos ao longo deste capítulo, é uma 

retomada de um devir já existente, desde a antiguidade com a produção dos corpos 

“helênicos” e hábeis para a guerra, passando pela fabricação do soldado apresentado por 

Foucault (2014) e pela produção de uma raça pura que reina soberana.  

2.3 A BELEZA DA MULHER NEGRA DO BRASIL: BREVE HISTÓRICO 

 Ao longo deste trabalho buscamos refletir acerca do processo que insiste em 

apagar das esferas sociais, o sujeito negro, especificamente, a mulher negra ao longo da 

história. Várias técnicas foram utilizadas, como a de disciplinar o corpo na tentativa de 

controlar seus discursos, na transformação do negro como objeto exótico, diferente e 

feio para retratá-lo como o inimigo, preguiçoso e portador de maus vícios, assim um 

sujeito que deve ser retirado do convívio social.  

 Nas palavras de Braga (2013, p. 178) “Os conceitos de beleza negra – 

igualmente rarefeitos – estão respaldados pela história, mas também atravessados pelos 

discursos da mídia, da moda, do mercado, da política do consumo, da globalização”. 

Contudo, observamos uma incompletude da identidade do negro, visto que ele ainda 

está em uma constante busca pela construção de sua identidade, já que é resultado de 
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várias intervenções socioculturais. No mesmo passo que busca a originalidade de sua 

identidade esbarra nos estereótipos que já estão intrínsecos na memória social. 

É justamente por essas memórias que a mulher negra, ao longo do processo de 

construção identitária não foi educada para se sentir bela, importante. Primeiro porque 

chegou até o Brasil na condição de escravizada no período da escravidão e após a 

“abolição” continuou o ciclo de trabalhos de cunho doméstico e exploratório; até 

meados da década de 1990 não se enxergava outro caminho para as mulheres negras a 

não ser esse. É com esse desejo que Braga (2013, p. 110) defende o que ela chamou de 

“uma segunda abolição”, no sentido de o próprio negro tentar mudar e romper com os 

estigmas da época sobre eles mesmos, demonstrando “preocupação política, mas 

também educativa, estética e moral. Era preciso "reeducar a raça", subtrair-lhe os 

estereótipos consagrados ao negro pelos séculos anteriores: a preguiça, a deseducação, o 

"vício da cachaça". Segundo a autora em 1996 estava em vigência das políticas de 

integração, que buscavam a inserção do negro na sociedade que era composta em sua 

maioria por brancos. Na atualidade, temos as políticas de que presam pela construção 

identitária do povo negro resultando em um novo olhar, de caráter positivo, para com a 

raça negra.  

Em 1996 estava em voga as políticas de integração, que visavam a inserção do 

negro numa sociedade dominantemente branca, o que teremos aqui são políticas de 

identidade, na tentativa de ressaltar as identidades negras em si, afirmativa e 

positivamente.  Nessa nova ótica, a mulher negra buscava mostrar que era algo além da 

escrava fogosa, promíscua e sem educação. É preciso reeducar a raça no sentido de ir a 

contramão de todos os discursos de caráter negativo que circundavam a identidade do 

negro. É diante desse contexto que surgem os primeiros concursos de beleza 

organizados pela imprensa negra, com a tentativa de eleger uma negra que seguisse os 

“códigos de civilidade” para assim tornar-se o mais próximo do comportamento da 

mulher branca.  

Desta maneira, Braga (2013) ressalva que o conceito de beleza da mulher negra 

foi pautado a se adaptar a regras morais na tentativa de enquadrar-se e de pertencer a 

uma sociedade majoritariamente branca, ou seja, buscava possuir um status social para 

poder exercer sua cidadania, a fim de demonstrar em certo grau de semelhança.  
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A beleza da mulher negra passou e passa por vários processos disciplinares. 

Estes transitam em vários cenários: pelo período em que foi escravizada, no segundo, no 

período da “abolição”, em seguida, a tentativa de se enquadrar e ser aceita por uma 

sociedade embranquecida e bem como, arrisco dizer, que na atualidade, perpassa por 

dois caminhos: o de romper com os estereótipos que lhe foram atribuídos ao longo da 

história e pela conquista de espaços considerados privilegiados e sempre reservados ao 

branco.  

Deste modo, a presença da mulher negra nos concursos de beleza tinha também 

a intenção de se opor aos estereótipos já mencionados, buscava “a valorização de uma 

beleza moldada pelos ditames da moral e dos bons costumes, em contraposição a uma 

beleza objeto, ligada a fetiches sexuais” (BRAGA, 2013, p. 119). Para as mulheres 

negras, os concursos serviram como porta de entrada para os grandes eventos da época, 

assim tornava-se “visível” e exemplo para a raça e os demais.  

Vale salientar que a concepção de belo que se tinha nesses concursos não tinha 

relação com o corpo das candidatas, mas questões de comportamento e inteligência. Até 

então, não se via uma necessidade de buscar se assemelhar fisicamente aos brancos, 

esse comportamento tende a mudar com as propagandas de produtos para alisar os 

cabelos. Sabemos que o maior traço identitário da raça negra está no cabelo, querer 

alisá-lo é buscar apagar sua própria identidade. Braga (2014, p. 131) afirma que “O que 

a publicidade vendia era um ideal de beleza eugênico, historicamente construído e 

perpassado por relações de poder. Para ser considerada bonita, elegante e moderna, era 

preciso ceder a esse padrão”. Ou seja, a beleza eugênica é o que há de mais avesso aos 

padrões estéticos do negro.  

Com base nesse a priori, podemos perceber que as necessidades da época eram a 

de se parecer ao máximo com a cultura branca e eurocêntrica, mas com afirmamos 

anteriormente, as identidades são fluidas e refletem as necessidades dos sujeitos em um 

dado momento histórico.  

Sendo assim, hoje, a raça negra busca se desvincular desse ideal de beleza, 

graças a grande visibilidade que as políticas afirmativas ganharam nos últimos tempos; 

contudo, as necessidades dos negros que antes eram ignoradas, passaram a ganhar a 
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devida atenção, não por questões de aceitabilidade, mas com base em fins estritamente 

lucrativos. A indústria cosmética passa a enxergar o negro e suas necessidades e 

especificidades, lançando no mercado, uma grande diversidade de cuidados para a pele, 

maquilagem, produtos para os cabelos afro, cacheados e encaracolados. Observemos o 

exemplo a seguir: 

 

8
 

A peça publicitária acima compreende apenas um dentre tantos exemplos que 

podemos citar sobre a industrialização da beleza voltada para a mulher negra. Vejamos 

a caracterização da modelo, com o turbante, um dos elementos representativos da 

cultura africana. O próprio enunciado da campanha nos remete a algo raro, pois é 

impossível todos comprarem uma pérola negra. No fundo da imagem, há uma pintura 

que nos remete à África, para dialogar com o processo identitário. E mais uma vez, 

ressaltamos o rosto da modelo negra, cujos traços deveriam representar um continente 

que originou a raça negra. Contudo, a imagem contradiz esse padrão de negra que é aqui 

considerado como uma mulher mestiça. Neste anúncio, ainda podemos observar uma 

contradição da marca: na medida em que utiliza do turbante e de elementos que 

rememoram os tribais que associamos à marcas de nacionalidade africana, se contrapõe 

com o rosto e principalmente o nariz afilado da modelo, que rompe essa memória que 

caracteriza a identidade da mulher negra que é determinada pelo nariz chato e/ou 

grosso.  

                                                 

8
 Figura 5: Disponível em: < http://zanphy.com.br/produtos/linha-perola-negra/>. Acesso em: 22 de set. 

2018.  

Figura 5: Linha de maquiagem Pérola Negra da marca 

de cosméticos Zanphy de 2018. 

 

Fonte: Site da Zanphy, 2018.  
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 Desta maneira, ao longo deste tópico tentamos explanar a “inserção” da raça 

negra no mercado de cosméticos no Brasil. Devido as novas tendências mercadológicas, 

as empresas passaram a observar no público negro, diversas necessidades que deveriam 

ser preenchidas através de seus produtos. Não que antes o público negro não as tivesse, 

mas com base na atual conjuntura e as novas demandas surgem produtos específicos 

para a raça negra, um negócio altamente lucrativo.  

Com base nesses apontamentos, vejamos como estas discussões provenientes da 

história e do processo de “inclusão” e rememoração aparecem no concurso Miss Brasil 

Be Emotion 2017 resultando em práticas discursivas que interditam mais uma vez a 

mulher negra e evidencia a mulata, a mestiça.  
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- CAPÍTULO III – 

A MISS BRASIL 2017 E O PROCESSO DE FABRICAÇÃO DA IDENTIDADE 

NEGRA 

O concurso de Miss Brasil está em circulação desde 1954, e tem por finalidade 

eleger a cada ano, a mulher mais “bela” entre as candidatas de cada federação do nosso 

país. A ganhadora do título representará o Brasil no Concurso de Miss Universo, isto 

implica dizer que essa beleza necessita “ter a cara do Brasil”, o que observamos como 

um discurso totalmente excludente e que não condiz com a história do concurso.    

O Miss Brasil ganhou uma maior notoriedade a partir da chegada da mídia e 

graças à ajuda de Assis Chateaubriand, dono dos Diários Associados que publicavam as 

revistas O cruzeiro e O Jornal. Com grande divulgação das candidatas, o concurso 

tornou-se um dos programas de maior audiência da época. No entanto, na década de 

1970, com a perda de público e de patrocinadores entrou em declínio, devido à imagem 

de futilidade e superficialidade atribuída às Misses.   

A mídia de entretenimento, o cinema em especial, teve papel determinante em 

tornar o concurso como um meio de propagar o capitalismo. Através de suas 

propagandas criou-se no público, a necessidade do cuidar de si. Pelo simples fato de 

estar na TV, os sujeitos tornavam-se modelos que todos queriam se assemelhar e até 

hoje, podemos ver resquícios dessa época. Hoje não somente pela TV ou o cinema, mas, 

principalmente, pelas redes sociais.  

Neste capítulo, veremos a materialização das vontades de verdade no processo 

de fabricação de uma Miss. Buscamos analisar as técnicas de subjetivação que as 

candidatas precisam submeter-se para entrar na ordem do discurso da beleza e, 

consequentemente, do concurso. Para tanto, é de suma importância mobilizar alguns dos 

conceitos que já foram mencionados ao longo deste trabalho, como, por exemplo, a 

disciplinarização dos corpos, os mecanismos de poder e as transformações da 

identidade. para poder pertencer a um determinado grupo. Desta maneira, buscamos 

mostrar que a candidata não é dona do seu dizer, mas é resultado de um processo que 

tem como base a disciplina – o que chamamos de uma preparação do “produto final”.  
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3.1 DA PREPARAÇÃO AO “PRODUTO” FINAL: O REGULAMENTO DO 

CONCURSO 

 Com base nos estudos sobre os mecanismos de interdição, que visam o controle 

e adestramento apresentados por Foucault (2014), o concurso se materializa como um 

dispositivo que seleciona qualidades, determina quem são os sujeitos aptos ou não de 

estarem inseridos nesta ordem, controla os comportamentos, e, por fim, através do 

método de avaliação, determina que são os sujeitos que mais se adequaram às políticas 

disciplinares e, consequentemente, são obedientes e dóceis, logo, sujeito autorizado ao 

título.   

 Para produzir esses sujeitos, o concurso dispõe do Manual de operações e ética 

Miss Brasil 2017, que servirá como norteador disciplinar. O concurso passou por 

diversas transformações ao longo da história, recentemente o Grupo Bandeirantes que 

era o responsável pelo programa, vendeu o direito da marca ao Grupo Polishop. Depois 

de várias críticas, o concurso buscou se “renovar” com o intuito de proporcionar um 

novo olhar para o programa; vejamos o que nos diz o Manual
9
, que encontra-se no site 

do concurso: 

Devolver à uma marca conhecida por todas as gerações o valor que um dia 

teve. Transformar uma marca desgastada pelos anos em algo moderno, atual. 

Devemos atrair um novo público. Jovens que se identificam com o conteúdo 

da moda, da beleza e da competitividade pertinentes à um concurso. 

Renovação, modernidade, igualdade de oportunidades e proporcionalidade, 

são palavras de ordem. (EMOTION, 2017, p. 03. Grifos nossos).  

A partir desta breve apresentação, já podemos inferir que o público desejado 

pelo concurso e que mais está apto ao consumo é o público jovem. Lembrando que a 

Miss ganhadora será a garota propaganda das marcas Polishop e Be Emotion. Esse 

enunciado nos revela uma vontade de verdade em se apresentar como o “novo”, no 

entanto segue os mesmos princípios dos concursos dos anos anteriores. O processo de 

seleção é o mesmo: garotas desfilando de biquínis, trajes de gala e casual. E traz os 

                                                 

9
 Disponível em: https://entretenimento.band.uol.com.br/miss/brasil/regulamento/Manual-de-Operacoes-

e-Etica-Miss-Brasil-2017.pdf. Acesso em: 02 de set. 2018.  
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mesmos discursos de que a beleza que importa é a “interior”, “você deve se sentir bem 

consigo mesma”. Algo totalmente excludente, visto que é nítida uma regularidade nos 

corpos, discursos e comportamentos. 

Para Foucault o discurso produz sentidos porque “está na ordem das leis; que lhe 

foi preparado um lugar que o honra e o desarma; e que, se lhe ocorre ter algum poder, é 

de nós, só de nós, que ele lhe advém” (FOUCAULT, 2014, p. 07). Assim sendo, o 

concurso está inserido na ordem das leis, que se materializa através do Manual de 

operações e ética Miss Brasil 2017, e pelo o que observamos tem o princípio de 

disciplinarizar e docilizar os corpos através de um poder disciplinar, que é realizado de 

forma sutil e adestradora, na tentativa de deixar as candidatas à altura do produto que 

ela representará -  embaixadora da marca Polishop e Be Emotion.  Sendo assim, é 

importante consideramos esse poder disciplinar como um mecanismo de controle, que 

para se materializar nos corpos 

não amarra as forças para reduzi-las; procura ligá-las para multiplica-las e 

utilizá-las num todo. Em vez de dobrar uniformemente e por massa tudo o 

que lhe está submetido, separa, analisa, diferencia, leva seus processos de 

decomposição até às singularidades necessárias e suficientes (FOUCAULT, 

2014, p. 167).  

Posto isto, as manifestações desse poder disciplinar age no concurso, na medida 

em que é camuflado por um conjunto de leis que tem por finalidade submeter os corpos 

das modelos a um grupo de regras, que servem para determinar o que se enquadra ou 

não na política do concurso, ou seja, a todo tempo, na mesma medida que inclui, exclui. 

Assim, as Misses passam por todo esse procedimento de fabricação sem perceber a 

inserção desses micropoderes na produção de seus corpos, que a princípio apresentam-

se em suas singulares, porém, na última etapa, torna-se meramente uma cópia mais 

atualizada.  

Neste mesmo passo, é visível que o concurso tende a apagar a representatividade 

da mulher negra através de dois mecanismos de poder que se contrapõem no desenrolar 

histórico do concurso. Como já vimos que as identidades flutuam de acordo com a 

história, a presença da mulher negra nos concursos foi determinada pelas condições de 

produção de cada época. Na trajetória do concurso, vimos uma regularidade a ponto de 

excluir a mulher negra desse espaço. Hoje, a partir das lutas por uma maior 
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representatividade, observamos a inserção desse sujeito sob a justificativa da 

diversidade e inclusão.  

Hall (2006, p. 42) ao falar da perspectiva genealógica proposta por Foucault, faz 

alusão à um novo poder, o poder disciplinar, que “está preocupado, em primeiro lugar, 

com a regulação, a vigilância é o governo da espécie humana ou de populações inteiras 

e, em segundo lugar, do indivíduo e do corpo”, isto é, visa a produzir sujeitos que tenha 

a função de corpos dóceis. Desta maneira, o Manual age como um mecanismo 

disciplinar que dita a obrigatoriamente de certos quesitos para ganhar a tão sonhada 

coroa e faixa.  

Essa política de adestramento do sujeito enquanto discursivo está 

minunciosamente descrita pelo Manual do concurso, na tentativa de produzir sujeitos 

“iguais” em sua diversidade com base no poder disciplinar. Nele, há uma série de regras 

que segundo o próprio órgão organizador é indispensável o seu cumprimento, 

observemos o que dizem as regras do concurso:  

a ESTADO CIVIL: as candidatas não podem ser ou terem sido casadas, 

terem tido um casamento anulado, 

terem ou terem tido união estável, ou terem dado à luz uma criança; 

b. MATERNIDADE: as candidatas não podem ser mães, nem estar grávidas; 

c. IDADE: as candidatas devem ter entre 18 a 27 anos de idade incompletos 

no dia 01/01/2017. Nenhuma 

candidata poderá ter 28 anos completos em 01/01/2018. 

d. MEDIDAS: as candidatas devem ter, no mínimo 1,68m (um metro e 

sessenta e oito centímetros) de altura. Candidatas com altura inferior a 1,68m 

serão automaticamente desclassificadas e sua participação do concurso MISS 

BRASIL será impedida. As medidas de corpo devem se aproximar de 90cm 

(noventa centímetros) de quadril, 60cm (sessenta centímetros) de cintura e 

90cm (noventa centímetros) de busto, candidatas com medidas muito 

distantes deste padrão não serão aceitas. 

e. NACIONALIDADE: as candidatas devem ser brasileiras natas ou 

naturalizadas (há, no mínimo, doze 

meses considerando a data de realização do concurso). Para essa 

comprovação, as candidatas devem fornecer fotocópia de um documento de 

identificação brasileiro. 

f. REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL: as candidatas participantes dos 

concursos estaduais devem, obrigatoriamente, representar um município do 

estado que elas representarão. 

g. NOTA: a comprovação de representação municipal da candidata poderá 

ser feita de uma das seguintes formas. 

• Apresentação de uma conta de telefone fixo, serviço público, banco ou 

cartão de crédito em nome da candidata. 

• Apresentação de uma conta de telefone fixo, serviço público, banco ou 

cartão de crédito em nome de um dos pais, irmãos e/ou avós da candidata. 
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• Apresentação de um ofício da Prefeitura Municipal ou um órgão associado 

(Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura etc.) indicando a legitimidade 

da candidata como representante do município. 

h. ESCOLARIDADE: as candidatas devem ter no mínimo nível superior 

incompleto ou completo ou, curso técnico. 

i. NÍVEL CULTURAL: O concurso Miss Brasil 2017 levará em 

consideração, na avaliação da candidata, seu nível cultural. Esse não é um 

critério eliminatório e obrigatório, mas é recomendado que os licenciados 

busquem candidatas com bom nível cultural, valorizando o conhecimento de 

idiomas. 

j. CAUSAS SOCIAIS, a organização do Miss Brasil Universo valoriza o 

interesse das candidatas no envolvimento em causas sociais ou instituições de 

caridade. 

k. SAÚDE PSÍQUICA: A alegria de viver, o bem-estar e o equilíbrio entre a 

sobrecarga do dia-a-dia e o descanso são importantes para a saúde psíquica. 

As candidatas deverão comprovar, por meio de atestado médico, a perfeita 

sua saúde psíquica para participar do concurso Miss Brasil Universo 2017. 

l. NOTA: ao sinal de qualquer reação ou desencadeamento de problemas de 

ordem psíquica, a produção do evento conduzirá as ações necessárias para o 

atendimento da candidata, podendo inclusive optar por sua eliminação, assim 

garantindo o seu bem-estar e o bom andamento do concurso. 

m. CONDIÇÃO FÍSICA: ter a capacidade de realizar as atividades do dia a 

dia com tranquilidade. (MISS BRASIL BE EMOTION, 2017) 

Como afirma o Manual, o não cumprimento de algumas dessas regras resulta na 

anulação da participação da candidata no concurso. Além disso, essas imposições nos 

dizem muito mais sobre a prática e poder de exclusão no concurso do que sobre a 

desobediência das candidatas. Não compreendemos como as imposições do controle do 

corpo postas acima, podem determinar a (in)capacidade das candidatas no processo de 

submissão ao concurso.  

  É diante dessas imposições que nos questionamos sobre o posicionamento 

inicial do concurso em proporcionar uma campanha justa e igualitária, sendo que impõe 

as vontades de verdades que o concurso busca disseminar. Questionamo-nos se uma 

mulher que é casada, que teve filhos, e que não está envolvida com causas sociais e sem 

escolaridade não pode ser tão bela quanto as que cumprem essas imposições. É por esta 

razão que analisamos o Manual como um mecanismo que visa o enquadramento dos 

sujeitos a um determinado molde e com a mulher negra não é diferente e menos 

invasivo. Todos esses critérios como Estado civil, Maternidade, Idade, Medidas, 

Nacionalidade e os demais, buscam atingir vários aspectos da vida humana, que, na 

concepção dos idealizadores, vão além do corpo físico, mas do corpo social. É um 

controle que quer atingir uma totalidade, cercear o sujeito em vários espaços sociais.  
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É o que observamos com a Miss Monalysa Alcântara, cuja participação no 

concurso é autorizada, uma vez que seu corpo e comportamento já foram submetidos 

aos critérios da “triagem”, ou seja, já foi docilizado em um primeiro momento. Embora 

a Miss Brasil 2017 tenha que se submeter aos modos disciplinares, as normas, procura 

mesmo nessas imposições, uma maneira de se posicionar como sujeito em um lugar de 

fala que antes ela não pertencia.  

Para pensarmos como as normas agem sobre os sujeitos é interessante pensar no 

conceito de norma proposto por Foucault (2014), no qual é estabelecida entre a 

dicotomia entre o normal (padrão de beleza ideal) e o anormal (os que não estão dentro 

da ordem da beleza), sendo assim, estão contrários à norma. Foi o que pudemos 

observar na postura do concurso em desclassificar as candidatas que não estão inseridas 

na ordem do discurso do concurso, se contrapondo ao poder disciplinar exercido por ele. 

O que se entende então por ter um “bom nível cultural”? ou ter uma “saúde psíquica”? 

São critérios que atingem outros aspectos da vida humana e que vão determinar a 

docilização das candidatas que estão dentro da normalidade.  

Então, se o concurso fosse condizente com os discursos que prolifera tanto no 

Manual como no Vídeo retirado do Youtube
10

 que transmitiu a edição de 2017, não 

necessitaria impor todos essas práticas disciplinares materializados pelo poder, uma vez 

que, existe uma série de mulheres belas, que não dialogam com esses critérios e que, 

pela política de exclusão, ficam fora desse lugar de representação. Vejamos alguns 

discursos retirados do vídeo citado acima: 

Fala do apresentador Cássio Reis: - A beleza está no conjunto da obra. Ser bela 

é ter inteligência, ser autêntica e absorver a vida da forma mais singular e verdadeira.  

Fala da jurada Patrícia Parenza no momento da avaliação externa: - A Miss deve 

ser autêntica, ser original e ser o mais natural possível. 

                                                 

10
 Vídeo da edição d Miss Brasil Be Emotion 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=vGPGx4WLI5A&t=643s>. Acesso em: 02 de ago. 2018.  
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Podemos observar os efeitos de sentidos sobre o enunciado natural, posto que 

pode ser interpretado tanto relacionado ao comportamento e personalidade, quando à 

naturalidade do corpo com a ausência dos procedimentos estéticos.  Desta maneira, 

esses discursos não dialogam com a proposta apresentada pelo Concurso Miss Brasil Be 

Emotion 2017. De acordo com o seu a priori histórico, claramente se buscou excluir a 

mulher negra como ganhadora do concurso, através do método de interdição e as 

vontades de verdade. Como nos apontou Hall (2006) sobre os descentramentos do 

sujeito, a atualidade, está sobre as influências do feminismo em duas perspectivas: 

como crítica teórica e como movimento social. Então, diante dessas condições de 

produção, o concurso visa a buscar um “novo” padrão de “Miss” que para nós é apenas 

mais uma maneira de propor uma nova perspectiva, porém pautada nas práticas e 

discursos passados. Observemos: 

Quem é a Nova Miss? A nova Miss é uma mulher que tem personalidade, 

atitude, opinião e que valoriza sua beleza única e estilo próprio. Ela deixa de 

ser a mulher passiva, antiga, a moça bela e ingênua para dar lugar à uma 

mulher contemporânea, ativa, cuja beleza é um conjunto formado por seus 

atributos físicos e atitude, opinião e personalidade. Ela é uma mulher 

contemporânea, real, tangível! Ela deve ter além de seus atributos físicos, 

carisma e muita simpatia! Deve ser alguém que se envolve em projetos 

sociais e se interessa verdadeiramente pelas questões de seu país. Alguém 

pronto para a troca, trafegando do universo mais simples ao mais sofisticado. 

Buscamos uma Miss preparada culturalmente, que tenha capacidade de 

discutir assuntos de interesse geral e que seja comprometida com seu reinado 

(MISS BRASIL BE EMOTION, 2017, p. 7). 

 Desta maneira, o próprio discurso do concurso se contradiz, quando elenca 

vários adjetivos para a “Nova Miss”. A leitura que fazemos é que as Miss das edições 

passadas não possuíam tais qualidades, caindo no mito da superficialidade, e mesmo 

assim, ganharam o título. O concurso com base no poder que lhe é dado e o lugar de fala 

que ocupa, tenta passar tanto para o público como para as próprias candidatas, uma nova 

forma de disciplinar o olhar dos telespectadores, bem como os corpos das candidatas, 

através do poder que regula, avalia e determina o sujeito autorizado. A “Nova Miss” 

reflete a fluidez das identidades dos sujeitos que se submetem às políticas de exclusão 

do concurso.  

 Em suma, o concurso materializa uma troca de favores: as candidatas se 

enquadram as normas e em troca ganham visibilidade, patrocinadores e dinheiro. O que 

observamos é que essa submissão não tem como objetivo representar a nação, mas o 
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que vem como bônus associado ao título, é o mundo do glamour e da visibilidade. Essas 

conquistas tornam-se ainda mais significativas na nossa atualidade que é observada por 

Gregolin (2003) como uma cultura que busca a espetacularização. Que tudo deve ser 

mostrado, curtido, comentado e, principalmente, compartilhado.   

3.2 NOVAS “TONALIDADES” DISCURSIVAS: A MISS NEGRA BRASILEIRA 

No dia 05 de agosto de 2017, o Concurso de Miss Brasil Be Emotion, elegeu a 

terceira Miss Negra da história do nosso país, Monalysa Alcântara, 18 anos, Piauiense. 

O concurso foi realizado em Ilha Bela localizada no litoral norte de São Paulo. O que 

gostaríamos de verificar nesse tópico são as recorrências dos dizeres ao analisarmos o 

histórico do concurso com relação à mulher negra e sua tentativa de entrar na ordem do 

discurso do concurso, logo, da beleza. Mesmo a negra sendo interditada por uma 

vontade de verdade que a exclui, ao negar a condição de uma nação mestiça, é 

apregoado no concurso o discurso da diversidade, da inclusão.  

Como a candidata vencedora da edição representará o Brasil no Concurso Miss 

Universo onde a cultura do embranquecimento recebe um peso maior, o Miss Brasil 

busca vender a ideia de um país branco, onde reina a branquitude; por isso em 64 anos 

de concurso, tivemos apenas três representantes negras, sendo as duas últimas, 

resultados das Políticas de ações afirmativas e das cobranças dos movimentos sociais 

por um maior número de representantes negras.  

A primeira Miss Negra foi a gaúcha, Deise Nunes, em 1986, que naquele ano 

entre as candidatas era a única representante negra. Esse acontecimento só viria a 

acontecer após trinta anos com a paranaense, Rayssa Santana, em 2016. E por fim, até o 

presente momento, Monalysa Alcântara, em 2017. A seguir temos a imagem das três 

candidatas:  
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É impossível observarmos tal imagem e não nos inquietarmos com tais 

recorrências em virtude de que nada apresenta-se por acaso. Precisamos observá-la a 

partir de um olhar genealógico que nos mostra que essas reatualizações configuram a 

materialização do poder em sua plenitude. Essa padronização refletida nas Misses 

negras nos revela que os efeitos de sentidos flutuam nas materialidades discursivas. É 

necessário entender essas reatualizações a partir da história, para assim 

compreendermos a interdição da mulher negra nos concursos fazendo uma ponte entre o 

velho e o novo. Como podemos observar, percebemos que as três Misses estão dentro 

do perfil de “aceitabilidade” proposto pela mídia brasileira. Ambas revelam traços 

corporais que se assemelham ao perfil da beleza Helênica, ou melhor, o rosto afilado, 

lábios pequenos, tom da pele claro. Elas seguiram à risca o manual de sua respectiva 

edição. Certamente, todas cumpriram o que determina as leis do concurso.  

Sendo assim, podemos inferir que os discursos que estão presentes nessa ordem 

corroboram para intensificar e determinar quais são os lugares que a mulher deve 

ocupar, e estes são materializados através das imagens e das práticas discursivas do 

concurso.  

                                                 

11
 Figura 6: Disponível em: < http://www.negrasdobrasil.com/2017/08/miss-brasil-e-o-racismo.html>. 

Acesso em: 25 de set. 2018.  

Figura 6: Misses Negras- Deise Nunes (1986), Rayssa Santana 

(2016) e Monalysa Alcântara (2017). 

Fonte: Negras do Brasil, 2018. 
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 Se o discurso que prevalece no concurso é da diversidade, não compreendemos 

o motivo da “quase” exclusão do corpo negro. Vejamos através do discurso do 

apresentador Cássio Reis na tentativa de passar ao público que o concurso é 

democrático e inclusivo.  

Hoje vamos conhecer a mais bela entre as belas. A que vai levar pra casa a 

tão sonhada coroa e o título de beldade máxima desse país. Se tem uma coisa 

que é inegável é que todas são lindas e trazem um traço diferente do Brasil, o 

país da miscigenação. É isso! A gente quer exaltar porque as diferenças são 

as nossas riquezas. (REIS, 2017).  

Desta maneira, nos questionamos quais são essas “diferenças” que são 

aceitáveis? Será que realmente há essa abertura para o diferente? Se há, por que 

necessita impor uma série de regras através de um Manual, que mais servem como 

mecanismo de exclusão do que inclusão? Observamos que a justificativa que o Manual 

apresenta o de tornar a competição “mais justa”, só reitera essa prática de interdição, 

que é materializado através do poder disciplinar. Ao dizer que vai apresentar “a mais 

bela entre as belas”, o sujeito deixa claro um discurso eugenista, de que só as raças 

fortes devem sobreviver.  

O que queremos enfatizar é que a falta de Misses negras no mercado não implica 

dizer que é por falta de capacidade ou de talento, mas como disse Viola Davis em seu 

discurso quando se tornou a primeira mulher negra a ganhar o prêmio do Emmy como 

melhor atriz, mas de oportunidade. O direito de participar do concurso já se apresenta 

como uma resistência, porém ela necessita se enquadrar para poder representa seu 

estado. Desta forma, o processo de construção do corpo e da identidade começa antes da 

submissão ao concurso, ou seja, é necessário discipliná-lo, fabricá-lo para entrar no que 

Foucault (2010) chamou de uma ordem do discurso, para assim se tornar um sujeito 

autorizado e, consequentemente, apto a participar do concurso.   

  Quando ele entra nessa ordem, nessa relação de obediência em acatar todas as 

regras citadas anteriormente, o seu corpo, que é discurso, deve, obrigatoriamente, passar 

pelo processo de docilização como bem define Foucault (2004, p. 134): “É dócil um 

corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e 

aperfeiçoado”, é justamente o processo de fabricação do sujeito Miss proposto no 

concurso. Ele se subjetiva com intenções e dissemina a ideologia de corpo perfeito, ao 
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mostrar ao público que não é qualquer mulher que serve para ser garota propaganda do 

seu produto, ela precisa não só ter postura de Miss, ela é a própria Miss. Logo, enaltece 

o seu produto, determinando também quem será o consumidor destes bens. Desta forma, 

transformando-a em objeto de consumo e aperfeiçoado para entrar em uma ordem 

discursiva da beleza e principalmente mercadológica.  

Outra problemática que destacamos é sobre os deslocamentos e as dificuldades 

encontradas por Monalysa Alcântara com relação à instabilidade de se inserir em um 

único lugar social. Na medida que ela discursiviza sobre o empoderamento da mulher 

negra e da aceitação do seu corpo como ele é, contradiz por estar inserida dentro do 

maior concurso de beleza do país, que tem uma única finalidade: Ditar padrões de 

beleza e de consumo.  

Essa tese é defendida por vozes que respondem por lugares de verdade. O 

concurso em si, em virtude da sua trajetória e tradição, através do discurso da saúde é 

materializado através de um Personal trainer que associa a beleza à magreza, cristaliza, 

assim, o discurso do “quanto mais magra melhor”, porém todas essas práticas 

discursivas são romantizadas pelo discurso da aceitação e do amor próprio. Quando nos 

encaminhamos para os momentos finais do concurso, fica mais evidente a questão 

racial: não aceitação do público com relação à Miss 2017, que além de sua negritude e 

dos posicionamentos levantados ao longo do programa, disputou a final com o Rio 

Grande do Sul, o estado com o maior número de títulos, em que há uma predominância 

de mulheres brancas com traços europeus. A imagem a seguir já fala por si:  
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Esse panorama reflete a resistência do concurso em eleger Misses Brasil negras, 

uma vez que, o nosso país ainda está inserido em uma cultura racista, que recusa se 

reconhecer ou ter o mínimo de traço identitário e característico da raça negra, em 

virtude de uma rede de memórias que insistem em colocar o povo negro na condição de 

submisso e inferior. Tais métodos disciplinares corroboram com as práticas higienistas 

que presam pelo embranquecimento da população, mesmo após séculos da abolição.  

Em síntese, para compreendermos essa política de embranquecimento insistimos 

em observar o campo de representação social e cultural, para notarmos a falta de 

representatividade, ocasionados pela exclusão e apagamento do negro seja na TV, nas 

universidades, nas artes de forma geral, no mercado de trabalho, exceto, nas profissões 

consideradas como de menor prestígio social. Parece que ao negro, de forma geral, só 

são concebidos os papéis pré-estabelecidos através dos estereótipos.  

3.3 REPERCUSSÃO SOBRE O CONCURSO NAS REDES SOCIAIS: O CONTÍNUO 

EXERCÍCIO DA EXCLUSÃO 

 Como já vimos, é inegável que o nosso país ainda está imerso nas raízes do 

racismo. Observamos sua manifestação em vários momentos deste trabalho, seja na TV, 

nas mídias, ou nas artes. Essa prática de exclusão ou silenciamento Foucault (1995) 

denominou de “práticas divisoras” que servem, justamente, para dicotomizar entre o 

                                                 

12
 Figura 7: Disponível em: http://revistadonna.clicrbs.com.br/noticia/superando-gaucha-no-final-

piauiense-monalysa-alcantara-e-nova-miss-brasil/>. Acesso em: 25 de set. 2018. 

Figura 7: Anúncio da Miss Brasil. Disputa entre a piauiense, 

Monalysa Alcântara e Miss Rio Grande do Sul, Juliana Mueller. 

 

Fonte: Revista Donna, 2018. 
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bom e ruim, resultando, assim, na objetivação do sujeito, isto é, quem formulou os 

arquivos buscou retratar a raça negra sempre como o feio, incapaz, exótico e sem 

educação. Assim sendo, essa divisão postulada entre o branco e o negro, não é tão difícil 

saber qual será o lado destinado ao povo negro e como essas indagações refletiram na 

construção da identidade deles.  

 Aqui, nos interessa fazer breves apontamentos referentes ao momento posterior à 

vitória de Manalysa Alcântara, como a terceira negra a ganhar o título de Miss Brasil. 

Selecionamos alguns comentários retirados das redes sociais, que reiteram o discurso do 

racismo, eugenia e de uma não identificação da população brasileira com a mulher 

negra, mesmo observando que mais da metade da população do Brasil se auto declara 

como pretos ou pardos. Vejamos o primeiro comentário e ao lado temos uma cena que 

materializa o lugar social do negro em telenovelas. 

 

13
                      14 

Quando a internauta utiliza do enunciado “empregadinha” para referenciar a 

Miss, emerge em nossa memória, um dos estereótipos relacionados à mulher negra no 

Brasil, o da empregada doméstica. Devido à construção histórica da mulher negra e das 

                                                 

13 Figura 8: Disponível em: <https://www.gp1.com.br/noticias/miss-monalysa-alcantara-e-alvo-de-

comentarios-racistas-na-internet-419562.html>. Acesso em: 28 de jun. 2018. 

14
 Figura 9: Disponível em: < 

https://www.google.com.br/search?tbm=isch&q=erika+januza+como+empregada&chips=q:erika+januza

+como+empregada,online_chips:novela,online_chips:n%C3%A1dia&sa=X&ved=0ahUKEwiF3-

mwufndAhVEIZAKHWeZDf8Q4lYIKCgA&biw=1366&bih=587&dpr=1#imgrc=okcm3xOQba_7pM:>. 

Acesso em: 07 de out. 2018. 

 

Fonte: Portal G1, 2018. 

Figura 8: Comentário 1.  

 

Figura 9: Erika Januza como empregada na Telenovela 
Do outro lado do paraíso (2017-2018). 

 

Fonte: Google, 2018. 
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várias dificuldades em se inserir no mercado de trabalho em virtude da falta de 

oportunidade e qualificação, ou por não possuir a “boa aparência” exigida em alguns 

cargos, o que resta para uma boa parte da população negra, são as profissões de menor 

prestígio social. Esta representação recebe o apoio incisivo da mídia, que a partir da 

técnica da repetição, transforma uma vontade de verdade na própria “verdade”.  

Desta maneira, é relevante para o nosso trabalho observar como os sujeitos são 

construídos ao longo da história, ou seja, como os fatos vão se apresentando 

discursivamente tendo como parâmetro, o homem branco. Para a Análise do Discurso, o 

fazer histórico está pautado de certa forma, na formação ideológica de cada sujeito 

atuante nas práticas discursivas e a história não é observada a partir da perspectiva da 

evolução e/ou cronológica e sim de uma rememoração discursiva que para Courtine 

(2009) é “à existência histórica do enunciado no interior de práticas discursivas regradas 

por aparelhos ideológicos”. Desta forma, na AD, a memória se apresenta pela 

regularização e retomada de certos enunciados, essa reativação surge como um novo 

acontecimento discursivo que retoma a um já dito, porém com uma nova significação.  

Então, a partir do momento em que você compara a ganhadora do título mais 

importante no universo da beleza, no Brasil, à condição de “empregadinha”, você está 

reduzindo-a e tirando o mérito de usufruir dessa condição de prestígio social. É mais 

uma vez o preconceito dizendo à mulher negra de forma explícita que aquele não é o 

seu lugar, mas da candidata de pele alva e cabelos e olhos claros. Esse discurso de 

exclusão é um grito para a sociedade que o lugar do negro é nos afazeres domésticos e 

servindo ao homem branco. No comentário seguinte, observamos o incômodo do sujeito 

com relação ao cabelo da Miss comparando a Miss do Brasil e Miss Universo. 
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 A Miss Brasil Be Emotion 2017, Monalysa Alcântara, conseguiu um dos 

melhores resultados no Miss Universo, ficando entre as dez mulheres mais bonitas do 

planeta. Então, o que constatamos é que uma parcela da população, negra ou não, ainda 

resiste em se enxergar no negro, como um movimento de resistência, pois busca negar 

suas origens e culturas, quando sabemos que o Brasil é um país totalmente miscigenado, 

ou seja, não há a mínima possibilidade de cultivar uma raça pura, como vimos com nas 

abordagens higienistas. Vejamos mais dois comentários: 

  

16
                      

17
 

 Tendo como referência os sistemas de exclusão apresentados por Foucault 

(2014), especificamente, a interdição, implica observar que os sujeitos não podem dizer 

tudo que querem sem ter seu lugar de fala autorizado, ademais, esse mecanismo revela 

uma vontade de possuir o poder. Sendo assim, quando a Miss Brasil, Monalysa 

                                                 

15
 Figura 10: Disponível em: < https://www.gp1.com.br/noticias/miss-monalysa-alcantara-e-alvo-de-

comentarios-racistas-na-internet-419562.html>. Acesso em: 28 de jun. 2018. 

 

16
 Figura 11: Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/agressoes-miss-brasil-reacendem-

discussao-sobre-racismo-em-concursos-de-beleza-21734365>. Acesso em: 28 de jun. 2018. 

17
 Figura 12: Disponível em: <https://f5.folha.uol.com.br/colunistas/tonygoes/2017/08/recem-eleita-miss-

brasil-2017-sofre-ataques-racistas-na-web.shtml>. Acesso em: 28 de jun. 2018. 

Figura 10: Comentário 2. 

Fonte: Portal G1, 2018. 

 

Figura 11: Comentário 3. 

Fonte: Portal O Globo, 2018. 

Figura 12: Comentário 4. 

Fonte: Portal Folha de São Paulo, 2018. 
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Alcântara, apresenta-se como um sujeito interditado, por falar das suas vivências, logo é 

punida, e a materialização dessa punição é a não aceitabilidade do seu discurso, que é 

visto como vitimismo, resultando em um discurso sem prestígio e valor.  Mas o que nos 

questionamos é o motivo por ela ter sofrido essa punição, se a “transparência” é um dos 

pré-requisitos para se tornar uma Miss. A seguir observaremos o momento do seu relato 

de vida quando é convidada a falar da sua trajetória:  

Eu tive uma vida boa. Apesar do meu pai ter nascido no interior, ser filho de 

quebradeira de coco. Quando ele morreu eu fui morar nessa casa com minha 

vozinha e fiquei na casa com sete pessoas, só num quartinho tinha sete 

pessoas, sabe? Foi muito difícil, não foi muito fácil, sabe? Mas eu acabei me 

adaptando (risos). A minha vó é muito amorosa, ela é uma mulher negra 

(expressão de força e o tom da voz revela orgulho) e muito empoderada! 

(ALCÂNTARA, 2017). 

Quando Monalysa Alcântara falou da sua “realidade” e de suas vivências indo 

na contramão do idealizado e permitido pelo concurso, seu discurso foi visto como o da 

“vitimização”, e não do “empoderamento da mulher negra” bandeira esta levantada por 

ela ao longo do concurso, logo observamos que o lugar no qual ela está inserida não 

permite lapsos e o não cumprimento dos dizeres estabelecidos, agindo assim como o 

poder que tem a função de fabricar verdades através do controle dos sujeitos e de seus 

discursos, pois, para Fernandes (2013, p. 39) “o sujeito constitui-se pela interação social 

estabelecida com diferentes sujeitos”.  

A partir desse posicionamento levantado pelo internauta, traremos Foucault 

(2014, p. 08) quando questiona “O que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas 

falarem e de seus discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, está o perigo?” 

Logo, nos questionamos por qual motivo o discurso da Miss Monalysa Alcântara é 

interditado e separado da sua identidade como mulher, negra, de origem humilde e 

nordestina e é visto como um discurso negativo e de vitimização, uma vez que retrata a 

sua realidade. Mas por que desqualificá-la ao título? Sabemos que a produção do 

discurso na nossa sociedade é sempre controlada por algo/alguém. No entanto, cabe-nos 

resistir e buscar formas de transcender esta ordem, mesmo que sejamos punidos e 

interditados.  

Com o intuito de responder tais questionamentos recorremos a nossa memória 

discursiva e nos deparamos com os estigmas associados ao negro de maneira geral. O 
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nosso país, ainda não está preparado para ver o negro ocupando os mesmos lugares de 

prestígio que sempre foram dados ao branco. É notável que essa ascensão causou e 

causa certo incômodo ao ponto de desqualificar Monalysa Alcântara sob o argumento 

da intolerância racial. O problema, aqui, não está apenas no discurso proferido por ela, 

mas o lugar de onde ela fala. E finalizando, vejamos ainda mais dois discursos racistas:  

 

18
        

19
 

Os dois comentários fazem uma crítica aos jurados, Nelson Alvarenga e Iris 

Arcangeli, que votaram a favor da Miss Piauí por destacaram que ela trazia mais 

“brasilidade” ao concurso. A mesa de jurados era composta por: Nelson Alvarenga, 

Adriana Bozon, Alice Ferraz, Cris Argangeli, Leila Schutz e Flúvia Lacerda. Exceto, 

Leila Shutz, ex-Miss Rio Grande do Sul e Miss Brasil em 1993, todos os jurados 

votaram em Monalysa Alcântara. Para ilustrar como o sujeito é censurado, interditado 

quando se refere a questões sociais. Vejamos o que diz a jurada Leila Schutz no 

momento da votação, para compreendermos como as vontades de verdade vão se 

materializado em sua plenitude: “Dificílimo, dificílimo... As duas são lindíssimas, de 

belezas muito distintas e representativas da nossa cultura essa miscigenação. O meu 

voto difícil, vai para miss Rio Grande do Sul.” 

                                                 

18
 Figura 13: Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/brasil/vencedora-do-miss-brasil-alvo-de-

mensagens-racistas-nas-redes-sociais-21730693.html>. Acesso em: 25 de set. 2018. 

19
 Figura 14: Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/brasil/vencedora-do-miss-brasil-alvo-de-

mensagens-racistas-nas-redes-sociais-21730693.html>. Acesso em: 25 de set. 2018. 

 

Figura 13: Comentário 5.      

 

Fonte: EXTRA, 2018. 

 

Figura 14: Comentário 6.     

 

Fonte: EXTRA, 2018. 
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 Percebemos o um diálogo entre a indignação, tanto por parte dos internautas 

como da própria jurada que deveria ser “imparcial”. Para tais sujeitos, tudo resulta no 

discurso da miscigenação, questões identitárias. Sobre esses ataques, Monalysa 

Alcântara, em uma entrevista, questiona o motivo pelo qual as pessoas ficaram tão 

incomodadas pelo fato de as últimas duas Misses serem da raça negra. Ela enfatizou que 

nunca causou tanta revolta os trinta anos de jejum de ganhadoras negras do título. Desta 

maneira, notamos que mesmo ela se submetendo e entrando na ordem do discurso ainda 

não é o suficiente para representar a nação brasileira, mas o que gostaríamos de 

evidenciar é que quando se trata da representante de pele branca, com olhos e cabelos 

claros isso nunca foi um problema. O que vemos materializados nestes discursos é o 

reflexo da cultura da eugenia e do racismo em não aceitar o que se difere do posto como 

modelo “ideal”, e por não aceitá-lo, transforma-o em feio e inaceitável.  

Percebemos, assim, que a memória discursiva dos concursos de beleza retomam 

questões como, a disciplinarização dos corpos com a finalidade de tornar o corpo dócil e 

útil. As disciplinas agem sobre os corpos dos sujeitos como práticas divisoras 

estabelecendo o que é ou não permitido dentro da política ditadora e legalizada do 

concurso. Por fim, é dentro desta conjuntura que se apresenta o concurso de Miss Brasil, 

hoje intitulado, Miss Brasil Be Emotion. 
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4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O nosso trabalho buscou observar no regulamento do concurso os discursos que 

são defendidos e impostos na tentativa de disciplinarizar os corpos das candidatas e 

assim torná-los docilizados e úteis, no sentido de ditar a maneira ideal de existir na 

sociedade. Sendo assim, observamos essas nuances a partir de duas perspectivas: A 

primeira, no sentido de obediência, visto que o não cumprimento das regras implica em 

uma punição, a desclassificação, e o segundo, sobre a utilidade em fazer da Miss um 

espelho, exemplo a ser seguido.  

Essa segunda proposição se mostrou incoerente a partir do momento em que 

Monalysa Alcântara defende suas convicções ideológicas, neste momento ela torna-se 

um sujeito não é autorizado a discurcivizar suas vivências que não dialogam com o 

cenário glamoroso do concurso, o que resultou na sua desqualificação, assim como 

ocorria com a fala do louco na Idade Média. 

Em meio à proposta do concurso em disciplinarizar o corpo da mulher negra 

durante toda a sua historicidade, hoje, o concurso busca “romper” essa tradição através 

do discurso falso da inclusão, sendo que esta “inclusão” passa por todo um processo de 

fabricação corporal que terá uma única finalidade: propagar a ideologia do concurso, 

logo, a ideologia do dominante. Na atualidade estes procedimentos normalizadores que 

buscam o enquadramento do corpo a um determinado padrão tendem a transformá-los 

em objeto para desempenhar sobre eles as disciplinas.  

Sendo assim, o próprio concurso busca através do poder disciplinar ditar as 

várias maneiras do sujeito existir. Ele dita o comportamento, as medidas do corpo, grau 

de escolaridade, estado civil, maternidade e etc. Mas, principalmente, as técnicas do 

cuidado de si, primeiro amparado pelo discurso da medicina e da saúde, depois pelo 

discurso da moda e em seguido pelo discurso do capital. É preciso criar essa ideia de 

cuidados para poder lucrar a partir da comercialização de produtos e serviços. Então, as 

Misses carregam essa responsabilidade de ter seu corpo como um produto que estará 

sempre em comercialização, seja através dos cuidados com pele, cabelo, controle do 

peso, assumindo, assim, o lugar de poder devido a sua disponibilidade em cuidar de si o 

que para nós observamos como uma ilusão, não apenas de que é dona do seu corpo, 
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como a ilusão mais incisiva de que é dona de si. Ou seja, apenas reforça que é um corpo 

dócil, já que não se tem a mínima consciência que seu corpo serve apenas, 

exclusivamente a um determinado fim, e que ele tem um prazo curtíssimo de validade.  

A partir da materialização desse trabalho, constatamos, ao fazer uma breve 

comparação sobre as edições passadas que as mulheres negras que conseguiram o título, 

possuem similitudes seja nos traços do rosto, tonalidade da pele, formas corporais. São 

negras padronizadas e parecidas com as Misses de pele branca, ou seja, são mestiças. 

No medida que carrega a negritude, carrega a branquitude, só por isso torna-se um 

sujeito apto à faixa, a coroa e a visibilidade.  

Em suma, o perfil de mulher negra que está autorizado a ser comercializado - 

aquele que mais se aproximar do perfil do europeu. Essa prática nos transporta para o 

momento da história, em que o negro estava na busca de se inserir na sociedade como 

sujeito digno e exemplar. E, para isso, deixava suas marcas identitárias para tentar 

assemelhar-se ao máximo a cultura branca, seja através das vestes, dos comportamentos, 

da prática de alisamento capilar e técnicas para “afilar” os traços da face. A Miss Brasil 

2017, foi construída historicamente, e foi moldada para atender uma padronização que o 

concurso exige, mesmo defendendo suas causas, o empoderamento da mulher negra, 

mesmo se enxergando como meio de resistência, ela é apenas o resultado de uma 

construção histórica que visa a um modo de existência preestabelecida.  

Por fim, constatamos que a Miss Negra, Monalysa Alcântara, transita em várias 

identidades, porém a que se materializa através do concurso de beleza nada mais é que 

uma produção que não condiz com os discursos que por ela foram levantados ao longo 

do programa, o empoderamento feminino, o discurso de auto aceitação, outras questões 

de reafirmação identitária. Seu corpo é submetido às disciplinas impostas pelo concurso, 

perdendo, assim, sua verdadeira identidade e servindo como “utilidade” para disseminar 

as vontades de verdade do grupo dominante. 
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