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Resumo 

Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de analisar, a partir de uma oficina de beleza 
estética e imagem corporal, como as mulheres carentes do bairro Nossa Senhora da Vitória, 
em Ilhéus (BA), percebem a situação geral do processo social onde vivem; e de que forma é 
possível minimizar as questões relativas à auto-estima. A pesquisa foi realizada com 20 
mulheres na instituição Nossa Senhora da Vitória, que oferece assistência às famílias de baixa 
renda, moradoras do bairro. Foi realizado um estudo de caso de caráter exploratório. 
Concluiu-se a pesquisa com a relevante certeza do envolvimento psicológico dessas mulheres 
com a instituição e, também, que a beleza estética corporal é significativa para a melhoria da 
auto-estima das mulheres carentes do bairro Nossa Senhora da Vitória. Espera-se, com este 
trabalho, ter contribuído para amenizar questões psicossociais relativas a essas mulheres. 
Palavras-chave: Auto-estima; Imagem corporal; Estética. 

 

 

 

Abstract 

This search was developed with the purpose to analyze a workshop of aesthetic beauty and 
body image done with the poor women from Nossa Senhora da Vitória, located in Ilhéus 
(BA), and how they realize the overall situation of the social process where they live; and 
how it’s possible minimize the issues of self-esteem. The survey was conducted with 20 
women from the Nossa Senhora da Vitória´s Institution, which provides assistance to low-
income families, residents of that neighborhood. An exploratory case study was conducted for 
this search. And we have concluded it with the relevant certainty that those women were 
psychologically involved with the institution. And also that beauty body treatment is 
significant for the improvement of the self-esteem of the women from the neighborhood. 
Hopefully we have contributed to assuage psychosocial issues relating to these women. 
Key-words: Self-esteem, body image; Aesthetics 
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INTRODUÇÃO 

O ser humano, por ser biopsicossocial, confere relevância à psicologia, como ciência 

dos fenômenos psíquicos e do comportamento, aumentando cada vez mais, a importância e 

participação desta ciência na vida das pessoas. Na vida moderna é comum encontrar situações 

como traumas, depressões, conflitos, felicidade e outros sentimentos, permeando os atos das 

pessoas, de forma tal, que elas não percebem que seu comportamento é fruto de processos 

psíquicos.  

A base utilizada para a realização deste trabalho é a psicologia social, que surgiu como 

elo entre a psicologia e a sociologia, preocupando-se com o comportamento dos indivíduos 

em interação, pois a vida social influencia as manifestações concretas dos homens e os 

condicionam a determinadas ações. Segundo Rodrigues (1992, p. 34), a psicologia social é o 

estudo das “manifestações comportamentais suscitadas pela interação de uma pessoa com 

outras pessoas, ou pela mera expectativa de tal interação”. 

Dentro da perspectiva social, a imagem corporal funciona como meio de se chegar ao 

indivíduo de forma menos direta; a imagem corporal pode ser definida como uma síntese das 

vivências humanas refletidas em seu corpo, ligada à história do sujeito e portanto às 

influências que o meio exerce sobre tal. Schilder (1999) afirma que a imagem corporal é 

tridimensional, sendo influenciada por fatores intrapessoais, interpessoais e sócio-temporais. 

 Por outro lado, a sociedade mundial tem demonstrado interesse pelos grupos sociais 

que apresentam situação de miséria, destacando a importância de minorar esta situação para 

tornar o mundo mais justo para aqueles que mais necessitam, um mundo mais humano.  

           Atualmente, as comunidades brasileiras, passam por um momento significativamente 

desafiador; este é o caso do grupo social estudado, que vive no bairro Nossa Senhora da 

Vitória na cidade de Ilhéus (BA). É possível perceber que há exigências para a construção de 

um novo cenário para o país, que seja capaz de elevar o nível de vida de seus habitantes. As 

leis promulgadas a partir da Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, buscam melhorar a 

qualidade de vida das populações mais pobres e têm conseguido avanços. Entretanto, apesar 

dos avanços, as notícias são de que nos países da América do Sul, estão as maiores distâncias 

entre pobres e ricos. 

Assim, estabelecendo um relacionamento mais íntimo com as questões que envolvem 

o dia-a-dia da atividade das pessoas e a psicologia, foi que se pensou na estética como meio 

de se chegar ao primeiro momento de bem estar do indivíduo; sabe-se que, esse indivíduo 

quando se sente melhor e mais seguro é capaz de dialogar com os envolvidos na educação e 
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programas de ações diversas. As questões gerais de uma vida dura, com miséria e violência, 

podem ser atenuadas, se o sujeito quiser mudá-la, buscar um universo melhor, em vez de ficar 

sofrendo, bebendo ou violentando sua família, como é o caso de algumas mulheres  agredidas 

pelas condições psicossociais. Neste contexto foi construída esta pesquisa. 

 

A INSTITUIÇÃO TRABALHADA 

O presente trabalho foi realizado na Associação Centro Educacional de Ação 

Integrada – ACEAI, mantida pela Associação das Irmãs Missionárias da Santíssima Trindade. 

A ACEAI foi fundada em 1987, com o nome de Centro Educativo Nossa Senhora da Vitória. 

A instituição realiza um trabalho de educação integrada com crianças, adolescentes, jovens e 

adultos, no bairro Nossa Senhora da Vitória, periferia do município de Ilhéus (BA). A 

associação possui reconhecimento de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal e é 

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social da Criança e do Adolescente.  

São objetivos da instituição: desenvolver educação complementar com crianças e 

adolescentes; intensificar e valorizar as aptidões naturais dos adolescentes e jovens residentes 

no bairro Nossa Senhora da Vitória; intensificar o trabalho de resgate da auto-estima dos 

familiares do público alvo, tendo como foco o conhecimento pessoal e inclusão social; 

desenvolver educação complementar e dar oportunidade aos adolescentes e jovens da periferia 

de realizar seus sonhos, ajudando-os a desenvolver suas aptidões profissionais através da 

dança, música, artesanato, informática, pintura, enfim, por meio da arte.  

A estrutura organizacional da instituição é formada pela Diretoria, ocupada pelas 

irmãs Odete Silva e Luiza Oliveira, o setor financeiro, e o setor administrativo. O quadro de 

instrutores é bastante rotativo e na limpeza, refeição e rouparia tem-se uma vasta rede de 

participantes voluntários entre as mães do próprio bairro, cujos filhos participam das 

atividades oferecidas pela instituição. 

 

A IMAGEM CORPORAL E SEUS SIGNIFICADOS 

De acordo com Sawaia (1995), para começar a refletir sobre os efeitos da imagem 

corporal no indivíduo, se faz necessário definir, inicialmente, o que se quer dizer sobre 

imagem corporal. Segundo Clerget (1999), a imagem é construída por nossos desejos, nossas 

emoções, nosso imaginário e o sentido íntimo que se dá a cada uma das experiências em que 

nosso corpo está em jogo. 

Desta forma, Tavares (2003) afirma que é possível tomar conhecimento de como a 

imagem corporal é constituída historicamente. Aquilo que o individuo vivencia é refletido no 
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próprio corpo, por exemplo, somatizando. Essas vivências contêm o “tempo de morrer” que, 

de acordo com Sawaia (1995), é caracterizado pela falta de recursos emocionais, de força para 

agir e pensar e pelo desânimo em relação à própria competência. Igualmente, pode-se dizer 

que essas experiências contêm o “tempo de viver”, ou seja, o tempo de agir com mais 

coragem e audácia, tempo em que se desperta as emoções, sejam elas positivas ou negativas. 

Segundo Schilder (1999, p.266): 

 
Quando  se cria uma imagem corporal adequada às nossas necessidades e 
tendências, esta não permanece inalterada - há um fluxo contínuo e cada 
cristalização é imediatamente seguida por um estado plástico em que são 
possíveis novas construções e esforços, de acordo com a situação emocional 
do individuo. 
 

Além disso, vale ressaltar que, a partir da leitura de Hoffman e Gudot (1997), chega-se 

à conclusão de que o “tempo de viver” se faz necessário por que leva o individuo a lutar e 

saber conviver com os aspectos da vida, que podem ser positivos ou negativos. Assim, esses 

aspectos podem envolver o ser como um todo, seu corpo, sua imagem e sua mente, sendo, 

portanto, um convite à vida, mesmo que a uma vida sofrida. 

Volpi (2000) afirma que é possível estudar o homem por meio de sua imagem 

corporal, em seu aspecto somatopsicodinâmico, onde o corpo e a mente são trabalhados em 

conjunto; esta relação funcional pode promover resultados concretos de elevação da auto-

estima e do exercício positivo do controle das emoções.  

 As afirmações anteriores têm suas raízes nos trabalhos desenvolvidos pelo médico 

Wilhelm Reich (1897-1957), que após anos de pesquisa, decidiu abandonar a técnica da 

psicanálise, quando descobriu que o corpo contém a história de cada indivíduo e, por meio 

dele se pode resgatar as emoções mais profundas. As intervenções realizadas procuraram 

integrar as questões psicológicas, corporais e a dinâmica energética dos indivíduos acabando 

por utilizar de Princípios da “Organoterapia”, desenvolvida por Reich. Este teórico descobriu 

as couraças musculares, tensões crônicas que se formam ao longo da vida, cuja função é 

proteger os indivíduos das experiências dolorosas, fazendo com que a análise do caráter 

deixasse de ser somente uma terapia psicológica para estar diretamente ligada ao corpo. 

Alexander Lowen, neo-reichiano, foi o pai da terapia bioenergética, em que a 

compreensão da personalidade se dá através do corpo. Alguns teóricos afirmam que o corpo 

humano é moldado de acordo com as experiências vividas, principalmente aquelas ocorridas 

na primeira infância, quando as formas de defesas ainda são precárias. Esses acontecimentos 

muitas vezes deixam marcas profundas e irreversíveis. Assim, segundo Volpi (2005, p. 34): 
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Mente e corpo são permeáveis às impressões físicas, cognitivas e 
psicológicas e interagem entre si. A mente agrupa as informações 
intelectuais e mesmo em suas manifestações mais abstratas, não é separada 
do corpo, mas sim, nascida dele e moldada por ele. O corpo, por sua vez, 
contém a história de uma pessoa de forma que mudanças psíquicas são 
condicionadas pelas mudanças também nas funções corporais.  

 

 Foi a partir dessas fundamentações a respeito da psicoterapia corporal que foram 

realizadas as intervenções descritas neste artigo; foi dada importância ao corpo e às vivências 

nele contidas, buscando o equilíbrio energético dos adultos em questão, observando os 

aspectos corporais não verbais, tentando transformá-los em aspectos visíveis e passíveis de 

modificações ou não, a depender da história de cada um. 

Segundo Tavares (2003), a problemática do eu e do corpo em Lacan, foi interpretado a 

partir da releitura em Freud dos conceitos do ego, identificação e narcisismo. O eu é, antes de 

tudo corporal, uma imagem corporal. Lacan, por meio da elaboração do registro do 

imaginário e do esquema conceitual proposto pelo estádio do espelho, afirma a importância da 

imagem do corpo, próprio na formação do eu, marcando também o desconhecimento e a 

alienação como constitutivos do eu. Nessa ideologia, o corpo pode ser pensado e estudado a 

partir de sua concepção dos três registros fundamentais: do ponto de vista do imaginário, o 

corpo como imagem; do ponto de vista do simbólico, o corpo marcado pelo significante; e do 

ponto de vista do real, o corpo como sinônimo de gozo. 

A imagem do próprio corpo, a partir do outro, tem um papel fundamental na formação 

do eu e na imagem assumida pelo sujeito. Reich (1995) afirma que “o estádio do espelho [...] 

não é simplesmente um momento de desenvolvimento. Tem também uma função exemplar, 

porque revela certas relações do sujeito à sua imagem”, e permite especificar o momento 

original, em que a criança estabelece uma diferença entre o seu corpo e o mundo exterior. 

Segundo o Centro de Estudos Educação e Sociedade (2000), os processos psicológicos 

superiores, são evidenciados, tanto em adultos quanto em crianças; e se referem, na 

intervenção com a imagem corporal, às esferas cognitivas (memória e pensamento) e afetivas. 

A atividade prática humana funciona como força motivadora para a ativação desses processos.  

Volpi (2000) ressalta que a memória está intrinsecamente relacionada ao processo de 

recordação, pois remete às experiências de vida e objetos que não se encontram presentes no 

momento. Assim, a memória envolvida no processo se dá com o armazenamento e 

recuperação de experiências de vida dos indivíduos. O processo da memória pode se referir às 

memórias lógicas e mecânicas. A lógica é a que tem por base o pensamento, e a mecânica é a 

que tem por base a percepção, ou seja, a memória que pode ser mediada por desenhos.  
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De acordo com Clerget (1999, p. 109): “Esse patrimônio material e simbólico consiste 

no conjunto de valores, conhecimentos, sistemas de representação, construtos materiais, 

técnicas, formas de pensar e de se comportar” construído pela humanidade. A autora enfatiza 

que podem ocorrer os processos de pensamento em ação, relacionado com o mundo externo, e 

o pensamento representacional, que envolve ações intelectuais com o uso de imagens.  

Segundo Rego (2004, p. 39), “estes processos não são inatos, eles se originam nas 

relações entre indivíduos humanos”. Além disso, vale dizer que as emoções estão 

relacionadas com o desenvolvimento da linguagem e, portanto, com as funções cognitivas 

superiores. De acordo com o autor citado, 

 
Como é possível observar, na sua perspectiva, cognição e afeto não se 
encontram dissociados no ser humano, pelo contrário, se inter-relacionam e 
exercem influências recíprocas ao longo de toda a história do 
desenvolvimento do indivíduo. Apesar de diferentes, formam uma unidade 
no processo dinâmico do desenvolvimento psíquico, portanto, é impossível 
compreendê-los separadamente (REGO, 2004, p.122). 

 

É importante ressaltar que o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores 

com a atividade prática, parte do social para o individual pelo processo de internalização.  

 

SOBRE A AUTO-ESTIMA 

Tavares (2003) afirma que auto-estima inclui a avaliação subjectiva que uma pessoa 

faz de si mesma; pode ser positiva ou negativa, em algum grau. Auto-estima envolve crenças 

auto-significantes, como “eu sou competente”, (ou incompetente) como também emoções 

auto-significantes, como triunfo, desespero, orgulho, vergonha. Para Volpi (2005), o nível e a 

qualidade da auto-estima, embora estejam correlacionados, não são sinônimos. A auto-estima 

pode ser elevada, mas frágil, como o narcisismo, e baixa, porém segura, como a humildade. 

Do final dos anos 1960 até o início dos anos 1990, foi levantada a hipótese de que a 

auto-estima de um estudante era fator crítico nas qualificações obtidas na escola, e em seus 

relacionamentos com os colegas. Nos Estados Unidos, foram criados programas para 

aumentar a auto-estima dos estudantes, assumindo que as qualificações melhorariam e os 

conflitos decresceriam. Até os anos 1990, não foi confirmada a teoria. 

Segundo Baumeister (2003), pesquisas recentes indicam que inflar a auto-estima dos 

estudantes, por si mesma, não tem efeito positivo sobre a qualificação dos mesmos. Um 

estudo demonstrou que o efeito pode ser justamente o contrário. Auto-estima elevada se 

correlaciona com a felicidade auto-relatada, entretanto, estudos recentes focam na relação 
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entre bullyingiii, violência e auto-estima. Em contraste com velhas crenças, estas pesquisas 

indicam que os bullies agem da forma que agem, porque sofrem de uma injustificada auto-

estima “elevada”. Criminosos violentos frequentemente se descrevem como superiores aos 

outros. Para Tavares (2003), conclusão igual emergiu de estudos de outra categoria de pessoas 

violentas, os membros de gangues de rua, que possuem opiniões favoráveis sobre si mesmos.  

 

O PAPEL DA EDUCAÇÃO COMO ELEMENTO DE MUDANÇA 

Foi na Grécia que a educação se apresentou como problema, sendo seus conceitos 

questionados através de poesias, tragédias e comédias. Somente no século V a.C., por 

intermédio dos Sofistas, de Sócrates, Platão e Aristóteles, a educação alcançou estatuto de 

questão filosófica, assumindo um papel na formação do cidadão.   

No entanto, o conceito a respeito da educação evoluiu ultrapassando fronteiras de 

espaço e tempo, refletindo a concepção de vida de cada época e variando de acordo com cada 

realidade. A busca pela compreensão a respeito do conhecimento humano levou diversos 

filósofos ao estudo da fenomenologia, de forma a perceber o processo cognitivo como 

resultado de interação entre sujeito e objeto. Abordar, questionar e descrever, era a única 

forma do sujeito chegar à verdadeira essência (conhecimento) do objeto. A escola é 

considerada o espaço para se conhecer novos universos, cujo objetivo é refletir, compreender 

e transformar a realidade, dando um novo significado à vida humana. Segundo Freire (1986, 

p. 30): “Quando o homem compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio 

dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la  com seu trabalho, pode criar 

um mundo próprio”. 

  Dessa forma, a busca pelo desenvolvimento intelectual e social do homem 

contemporâneo, perpassa pelo processo educacional; segundo Heidegger (1976, p. 305), “para 

manter-se e sobreviver numa sociedade complexa, o homem precisa estar preparado para 

compreender e transformar sua realidade, ou seja, sendo um “ser-aí” demonstrando a 

especificidade do ser do homem, que é a existência”.  

Por outro lado, a sociedade moderna depara-se com um problema que atinge as mais 

diversas esferas do contexto social - a questão da inclusão/exclusão nos mais diversos espaços 

da existência humana, ocasionando conflitos sociais, como pobreza, discriminação, 

desigualdade, miséria e violência. Sawaia (1995) afirma que, o processo de exclusão é social e 

não pessoal, e deve ser entendido como impossibilidade do indivíduo em privação, de 

partilhar os benefícios oferecidos pela sociedade. A situação oferecida a este indivíduo é a da 

recusa, do abandono e da exploração. E diz mais: 
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Não se trata de um processo individual, embora atinja pessoas, mas de 
relações econômicas, sociais, culturais, e políticas da sociedade. Essa 
situação de privação coletiva é que se está entendendo por exclusão social. 
Ela inclui pobreza, discriminação, subalternidade, não equidade, não 
acessibilidade, não representação pública (SAWAIA, 1995, p. 45). 

 

A busca de solução para este problema das sociedades atuais passa pelas políticas 

públicas, definida como um conjunto articulado de plano, ações, programas e projetos do 

governo (muitas vezes em parceria com organizações da sociedade civil) e iniciativa privada, 

previstos em orçamento, visando a redução da desigualdade social e a qualidade de vida de 

todas as pessoas nas áreas de educação, saúde, moradia, segurança, trabalho e lazer. 

 No Brasil, esses direitos estão referendados no artigo 6º da Constituição Federal, mas 

na prática, não são garantidos a todos, pois não há eficácia das políticas públicas voltadas para 

a inclusão. Os problemas são de ordem estrutural e as ações efetuadas são de cunho 

compensatório. Segundo Rodrigues, o processo de inclusão pode ser entendido como 

“Pertencimento de alguém ou grupo numa sociedade e o reconhecimento desse pertencimento 

pelos demais membros dessa sociedade” (1992, p. 56). A inclusão possibilita a passagem de 

indivíduo à pessoa e é também, cidadania. 

A luta das classes de excluídos da modernidade possibilitou que decisões fossem 

tomadas. Assim, o sujeito inacabado alcançaria êxito, através de práticas sócio-educativas, 

que promovesse a inclusão dos sujeitos na sociedade, pois um país não se desenvolve 

excluindo parte da população. Dessa forma afirma Veiga: 

O sujeito passou a ser visto como uma unidade racional que ocupa o centro 
dos processos sociais; mas dado que sua racionalidade não estaria completa, 
faz-se necessário um projeto pedagógico que o tire da menoridade e o 
transforme num dono de sua própria consciência e um agente de sua própria 
história (VEIGA, 2000, p.50). 
 

Nesse sentido, coloca-se a escola como mediador fundamental para a construção do 

sujeito, pois cabe a esta a educação formal, informal e humana da sociedade, promovendo seu 

engajamento social, percebendo-se no mundo pela consciência do seu existir. 

Porém, afirmar ser a educação a base fundamental para a inserção social do individuo, 

é concluir que a falta de práticas sócio-educativas para a inclusão, conduzirá o homem ao seu 

fracasso. Pois, percebe-se que países com alto índice de analfabetismo são, na sua maioria, 

marcados pela acentuada desigualdade (social, política, religiosa, educacional, cultural) que, 

consequentemente, originam pobreza e miséria. Pode-se afirmar que a vida social produz e 

reproduz, a todo o momento, e em todos os níveis, uma multiplicidade de relações 

contraditórias que, por sua vez são responsáveis pela manutenção das desigualdades sociais.  
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Sobre o assunto, o filósofo Karl Marx afirmou:  

A questão social é produzida e reproduzida na sociedade capitalista de forma 
ampliada em decorrência das relações de produção que se constituem com 
base na estrutura da sociedade e que, em determinadas circunstâncias 
históricas, com a criação de um excedente possibilitou a apropriação privada 
dos meios de produção, culminando com o aparecimento de classes sociais 
desiguais e contraditórias, os possuidores de propriedade e os trabalhadores 
sem propriedade (MARX, 2002, p. 110).  
 

A desigualdade social alimenta-se da relação contraditória entre dominação (sujeito 

que produz) e apropriação (sujeito que se apropria do produto), garantindo assim, o domínio 

político da burguesia sobre o proletariado, alargando a diferença do poder do rico sobre o 

pobre. Dessa forma, o capitalismo além de excluir o sujeito da sua condição mínima de 

sobrevivência, também o conduz às mais diversas exclusões do meio social. Sobre o assunto 

afirma Tomazi (1993, p.112) que “as desigualdades sociais são socialmente produzidas por 

um conjunto de relações que abrangem as várias esferas da vida social”. As consequências 

deste processo são a concentração de riqueza e a exclusão. 

Sendo a educação um processo de mudança, o uso das práticas sócio-educacionais 

deve ser considerado como agente de transformação do sujeito, da sua realidade e sociedade, 

pois segundo Freire, (1986, p. 31),  “a educação não é um processo de adaptação do individuo 

à sociedade. O homem deve transformar a realidade para ser mais”. 

As escolas desempenham papel fundamental na construção social do indivíduo. O 

saber envolve conhecimento, valores, crenças, tecnologia, arte, filosofia, percepções de 

mundo, tudo enfim, que sintetiza, na cultura, aquilo que o homem cria para produzir-se 

historicamente. De acordo com Freire (1986, p.57), a cultura pode ser definida como “todos 

os produtos que resultam da atividade do homem, todo o conjunto de suas obras, materiais ou 

espirituais, por serem produtos humanos que se desprendem do homem [...]”. Como 

consequência, o comportamento desenvolvido pelas pessoas é cultural. 

Assim sendo a educação também é algo cultural, pois a criação de um ambiente com 

sujeitos críticos, reflexivos, conscientes e transformadores de sua própria realidade cultural 

torna-se possível quando, espaço escolar e comunidade interagem, em busca de um mesmo 

objetivo (mudança); para Freire (1986, p. 17), “não há homem sem mundo, nem mundo sem 

homem, não pode haver reflexão e ação fora da relação homem-realidade”.  

 

METODOLOGIA  

A metodologia utilizada neste trabalho consistiu em analisar, a partir de uma oficina 

de beleza estética e imagem corporal, como as mulheres carentes do bairro N. S. da Vitória 
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em Ilhéus (BA) percebem a situação geral do processo social onde vivem; e como os 

tratamentos de beleza poderiam melhorar as condições de auto-estima. Para tal, caracterizou-

se o perfil das entrevistadas por meio de leitura da imagem corporal. Foi avaliado, por meio 

de entrevistas em oficinas diversas, como o trabalho de beleza estética processa-se na 

construção da auto-estima nas mulheres que frequentam a instituição estudada. 

Quantos aos fins, a pesquisa foi exploratória que, segundo Lakatos e Marconi (2000, 

p. 34), “tem por objetivo conhecer a variável de estudo tal como se apresenta, seu significado 

e o contexto onde ela se insere”. Pressupõe-se que o comportamento humano é mais bem 

compreendido no contexto social onde ocorre. A pesquisa foi exploratória, permitindo o 

controle dos efeitos desvirtuadores da percepção do pesquisador, que permite que a realidade 

seja percebida tal como ela é, e não como o pesquisador pensa que é. Também foi realizada 

pesquisa descritiva, expondo características da população de mulheres carentes do bairro. 

Quanto aos meios, a pesquisa foi bibliográfica, desenvolvida com base em 

material publicado em livros, revistas, jornais e redes eletrônicas. 

O estudo foi realizado na cidade de Ilhéus, Estado da Bahia, distante 462 km da 

capital, Salvador. O município possui 1.841 km² e está situado na região cacaueira, litoral sul 

do Estado. Sua população está estimada em 221 mil habitantes, conforme o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística  (IBGE, 2004). 

Quanto ao objeto de estudo, a pesquisa foi realizada na Associação Centro 

Educacional de Ação Integrada – ACEAI, mantida pelas Irmãs Missionárias da Santíssima 

Trindade, no bairro Nossa Senhora da Vitória, do município. Procurou-se evidenciar o setor 

de atendimento às mulheres carentes realizando embelezamento em seus cabelos, unhas e 

maquiagem com a finalidade de elevar sua auto-estima conduzindo-as a um melhor 

relacionamento com seu grupo familiar. Os sujeitos da pesquisa foram as 20 mulheres que 

visitaram a Associação das Irmãs Missionárias, naquele período, em busca de apoio para se 

conduzir mais equilibradamente e enfrentar as adversidades familiares. 

A amostragem utilizada foi a probabilística aleatória simples. Esse tipo de 

amostra se baseou na escolha aleatória dos pesquisados, dando a cada membro desta 

população a mesma probabilidade de ser escolhido. A população amostral da pesquisa 

foi formada por mulheres que visitaram o “Sítio das Irmãs” no período de novembro de 

2007 a março de 2008. A pesquisa procurou trabalhar a auto-estima das mulheres, 

usando como base de apoio motivacional o trabalho de estética facial e corporal que 

serviu de apoio para dimensionar como anda a auto-estima das mulheres que procuram o 

“Sítio das Irmãs” para se estruturarem psicologicamente.  
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O conceito de motivação está sendo adaptado à nova realidade em que se estará 

pesquisando. A motivação nessa pesquisa passa pelo comprometimento de se trabalhar o ego 

do indivíduo, que  fará parte dos resultados obtidos. 

Segundo Robbins (2000, p. 342), “o indivíduo é motivado quando, a partir da 

disposição de exercitar um nível persistente e elevado do seu esforço na direção de metas 

desejadas, condicionado pela capacidade do esforço de satisfazer certa necessidade 

individual”. A motivação é interna, inerente ao ser humano. Incentivo é um estímulo externo 

que vai agir no ser humano e provocar a motivação. 

Quanto ao levantamento de fontes primárias, os dados foram obtidos através de 

pesquisa de campo por meio de entrevistas estruturadas. Para Gil (2000), a entrevista 

estruturada desenvolve-se a partir de uma relação fixa de perguntas com alternativas de 

respostas previamente estabelecidas. Foi utilizada, também, a técnica de levantamento, por 

meio de observação direta, como fotos e desenhos, a fim de melhor fundamentar o que ocorre 

com essas mulheres, quando fazem o tratamento de beleza. Segundo Gil (2000) a utilização 

do método observacional ajuda a obter mais informações sobre o objeto estudado.  

O resultado da pesquisa foi analisado primeiramente de forma individual e 

posteriormente em relatórios gerais, onde foi pontuada a motivação causada pelo tratamento 

facial e corporal nas referidas mulheres. As dificuldades encontradas na realização do projeto 

ficaram por conta da indisponibilidade de recursos por parte da instituição. 

 

OBJETIVOS  

Este trabalho foi escrito a partir da pesquisa realizada pela então bacharelanda em 

Administração, Jamile Cabral, onde a autora do presente artigo atuou como orientadora de sua 

monografia. Seu principal objetivo foi: Analisar, a partir de uma oficina de beleza estética e 

imagem corporal, como as mulheres carentes do bairro Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus 

(BA), percebem as situações do processo social onde vivem e como os tratamentos de beleza 

poderiam minimizar as condições de baixa auto-estima. Este objetivo geral foi desdobrado 

nos específicos, que não cabe colocar neste artigo. 

 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ENCONTRADA  

A comunidade carente escolhida para a realização do trabalho tem, em seu construto, 

experiências e vivências na sua maioria, desconfortáveis. Devido à falta de oportunidades, 

acontecem as carências, tanto alimentícia, quanto emocional. Estas dificuldades, de uma 

maneira geral, debilitam a estima desses sujeitos que, ao se sentirem excluídos e 
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marginalizados, não se encontram em seu perfeito equilíbrio psíquico. É possível perceber 

que a comunidade torna-se suscetível a comportamentos desadaptativos, necessitando assim, 

de auxílios profissionais diversos que venham produzir nesse indivíduo um forte valor 

agregado, no sentido de estimular naquele sujeito, o retorno aos seus processos positivos de 

formação da auto-estima. A instituição Nossa Senhora da Vitória, utilizada como base para 

fomentar a pesquisa e os processos de intervenção com o indivíduo carente, caracteriza-se, ao 

longo de muitos anos, pelo trabalho de ajudar pessoas que moram no entorno da instituição. 

Neste trabalho, de buscar a elevação da auto-estima daquelas mulheres, procurou-se o auxílio 

de alguns profissionais da área de beleza para realizar as oficinas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

As 20 mulheres que frequentaram o sítio Nossa Senhora da Vitória no período da 

realização da pesquisa, podem ser caracterizadas da seguinte forma: 18 são casadas, 14 têm de 

25 a 44 anos, 14 cursaram até o primeiro grau e apenas 6 possuem o segundo grau completo. 

Quanto à renda familiar, 18 recebem até um salário mínimo e apenas duas mais que o salário. 

O mesmo número (18) declarou possuir uma baixa auto-estima e sentir necessidade de 

valorização pessoal. Dezenove delas declararam ser de grande importância a inclusão social. 

Foi utilizada a técnica de motivação, envolvendo a Figura 01; a seguir, as mulheres 

descreveram suas inquietações. 

 

 

Figura 01: O perfil de uma das entrevistadas.  

As entrevistadas se permitiam dizer quem imaginavam ser, como e o que realmente 

pensavam de si, de suas vidas e da instituição. Essa técnica possibilita que, por meio de 

desenho do perfil das mulheres, se consiga desinibi-las e deixá-las mais à vontade para 
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responderem os questionários. É importante salientar que esse foi um trabalho muito 

interessante, onde foi possível perceber sentimentos muitos íntimos dessas pessoas e, até 

mesmo, as condições humanas que limitam suas personalidades. 

Nas entrevistas foi possível perceber grande contentamento das usuárias pelo trabalho 

realizado pela instituição, desde as instalações e as atividades realizadas até o apoio 

psicológico encontrado nas mais diversas situações. O maior problema apresentado quanto à 

instituição é a falta de verbas para dar andamento aos projetos, falta de apoio governamental, 

falta de apoio da sociedade local. Este fato as deixa inseguras sem saber até quando poderão 

contar com a atuação da instituição, o que influi nas questões relativas à auto-estima, pois 

existe um relevante grau de envolvimento sentimental das mulheres com a mesma. 

 

50%

20%

20%

10% Qualidade dos

serviços

Pela ajuda na

educação dos filhos

Aperfeiçoamento

pessoal

aptidoes vocacionais

  
Figura 02: o motivo da procura pela instituição 
Fonte: Dados da pesquisa (2008). 

 

Uma das questões relevantes dessa pesquisa está na constatação de que há grande 

interação das pessoas entrevistadas com a instituição. Quando perguntadas sobre o motivo da 

procura pelo Sítio das Irmãs, as respostas foram múltiplas, queriam opinar por coisas diversas 

(Figura 02).  E assim os dados revelam que: 50% (10) acreditam que as pessoas procuram a 

instituição pela qualidade dos serviços prestados à população carente daquele bairro; 20% (4) 

pela ajuda na educação dos filhos; 20% para aperfeiçoamento pessoal; 10% (2) para 

desenvolver aptidões vocacionais, enfim se reestruturar por meio das artes e das situações 

diversas desse meio. 

Quando questionadas sobre a importância da estética na melhora de sua auto-estima, a 

resposta foi relevante, pois declararam que promoveu grande melhoria em sua auto-estima, 

parecendo transformar o mundo em que vivem. Por essa razão declararam que, ao fazer o 

cabelo, fazer uma massagem, depilar-se ou mesmo fazer uma pintura de rosto, as mulheres 

mudam suas atitudes junto aos filhos e maridos, parecendo que suas necessidades estão todas 

resolvidas. Todas declararam que a estética corporal é muito importante em suas vidas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisar, a partir de uma oficina de beleza estética e imagem corporal, como as 

mulheres carentes do bairro Nossa Senhora da Vitória em Ilhéus (BA) percebem a situação 

geral do processo social onde vivem, e como os tratamentos de beleza poderiam minimizar as 

condições de baixa auto-estima, foi o objetivo deste trabalho. Foi avaliado o perfil das 

frequentadoras da referida instituição por meio de suas declarações e analisado os processos 

gerais que retratam o dia-a-dia e os anseios pessoais dessas mulheres. 

Os problemas que envolvem o dia-a-dia da instituição foram evidenciados e 

analisados, na busca de soluções. Na construção do diagnóstico, os sujeitos da pesquisa 

descreveram-se com um perfil de mulheres, na maioria entre 25 a 44 anos, com renda até um 

salário mínimo. Declararam estar preocupadas com as dificuldades da instituição para 

oferecer bons serviços devido à falta de verbas, doações e voluntários. 

Pontuando-se as questões de fragilidades, foram apontadas como relevantes o atraso 

de doações para a instituição, inviabilizando as situações diversas que condicionam essas 

pessoas e a própria instituição; a falta de interação entre governos e instituição foi apontada 

como agravante para uma atuação mais eficaz para a desenvoltura junto ao seu público 

demandado. 

Nas questões ligadas aos procedimentos de imagem corporal e estética, foi muito 

interessante perceber o quanto essas ações podem promover melhorias na vida dessas 

mulheres e as desenvolvem nas questões psicossociais. Foi relevante perceber que muitos são 

os benefícios declarados pelas mulheres com a presença da estética, e entendem definir uma 

melhor qualidade de vida com sua família. 

Sendo assim conclui-se, com a pesquisa determinando que as oficinas de beleza 

estética realizadas na Instituição Nossa Senhora da Vitória é realmente muito importante para 

as mulheres carentes do bairro. Da experiência fica a sugestão da criação de um centro de 

estética no “Sítio das Irmãs”, onde as prestadoras de serviços poderão ser as próprias 

mulheres do bairro, capacitadas através de oficinas, que poderá servir, também, como fonte de 

renda para as mesmas. 
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