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RESUMO 

O estudo realiza uma abordagem de cunho crítico acerca da corporeidade do gênero feminino 

e as normatizações vigentes na contemporaneidade, no que tange ao consumo estético para este 

grupo como mecanismo da ideologia e manutenção do status quo. O corpo, escopo de 

investigação, é analisado a partir das vias do simbólico, como expressão cultural da pós-

modernidade. Já a relevância das mídias foi refletida como ponte que viabiliza e operacionaliza 

a naturalização das normas, aspectos sustentadores da ideologia. Portanto, a pesquisa tem por 

objetivo compreender o papel do corpo na manutenção da dominação ideológica, e qual é a 

parte das mídias neste processo, trazendo à luz a importância das mídias na disseminação e 

legitimação de símbolos que consolidam o imaginário coletivo. Para tal são tomadas como 

referencial teórico abordagens sobre as dimensões simbólicas, culturais e imaginais dos 

processos sociais. Michel Maffesoli, Pierre Bourdieu e David Le Breton, bem como Stuart Hall 

da corrente dos Estudos Culturais, além de autores dos media studies; Zygmunt Bauman e 

Gilles Lipovetsky pontuam a efemeridade do consumo na pós-modernidade, bem como a 

transformação de corpos em mercadorias, configurando-se arcabouço teórico para pensar o 

corpo como objeto de permuta no mercado simbólico de bens contemporâneo. Eni Orlandi e 

Dominique Maingueneau, da linha francesa de análise de discurso, subsidiam a análise empírica 

por metodologia de cunho qualitativo, empregada para o alcance dos objetivos. O corpus 

analisado representa amostra extraída do hegemônico portal Globo.com. Optou-se pela técnica 

de uma semana construída de domingo a sábado para demonstrar as unidades informativas que 

abordam o corpo feminino de forma a reduzir a mulher à sua corporeidade. Por meio do estudo 

das marcas textuais e protocolo de análise, resulta desta pesquisa reflexões acerca do papel das 

mídias ao alinharem-se à estrutura ideológica vigente da sociedade em vez de subvertê-la. 

 

Palavras-chaves: Corpo. Mídia. Consumo. Mulher. Comunicação. Cultura. 

Contemporaneidade.  

 

  



 
 

RESUMEN 

El estudio hace un abordage de carácter crítico sobre la corporalidad femenina y las normas 

prevalecientes en la época contemporánea, en relación con el consumo de estética para este 

grupo como un mecanismo de la ideología y la manutención del status quo. El cuerpo, el 

enfoque del estudio, se analizó acerca de lo simbólico, como expresión cultural de la 

posmodernidad, mientras que la importancia de los medios de comunicación como medio que 

permite y hace operativa la naturalización de las normas, los aspectos de apoyo de la ideología. 

En este sentido, la investigación tiene como objetivo comprender el papel del cuerpo en el 

mantenimiento de la dominación ideológica, y qué parte de los medios de comunicación en este 

proceso, dando a conocer la importancia de los medios de comunicación en la difusión y 

legitimación de los símbolos que consolidan el imaginario colectivo. Para esto son tomadas 

como marco teórico enfoques sobre las dimensiones simbólicas, procesos sociales y culturales 

imaginales como Michel Maffesoli, Pierre Bourdieu y David Le Breton y Stuart Hall actual de 

los estudios culturales, aparte de los autores media studies (estudios de medios); Zygmunt 

Bauman y Gilles Lipovetsy marcan el carácter efímero del consumo en la posmodernidad, así 

como la transformación de los cuerpos en bienes, haciéndolos el marco teórico para pensar el 

cuerpo como objeto de cambio en el mercado simbólico de las mercancías contemporáneos. El 

análisis empírico fue apoyada por Eni Orlandi y Dominique Maingueneau, de la línea francesa 

del análisis del discurso, la metodología cualitativa empleada para alcanzar los objetivos. El 

corpus analizado es muestra obtenida del hegemónico sitio Globo.com, se decidió por el técnico 

incorporado a la semana de domingo a sábado para demostrar las unidades de información que 

traten el cuerpo de la mujer con el fin de reducir a las mujeres a su corporeidad. Por medio del 

estudio de los marcadores textuales y protocolo de análisis, los resultados de esta investigación 

son reflexiones sobre el papel de los medios de comunicación para alinear a la estructura 

ideológica de la sociedad actual en lugar de subvertir la misma. 
 

Palabras-clave: Cuerpo. Mídia. Consumo. Mulher. Comunicación. Cultura. 

Contemporaneidad.    

   



 
 

ABSTRACT 

The study analyzes a critical approach to the corporeity of the female gender, as its 

contemporary normalization in respect to the aesthetical consumerism used as a mechanism of 

ideology and as maintenance of the status quo. The body, scope of the investigation, is 

analyzeds by the use of symbolism, such as the cultural expression of post-modernity. The 

relevancy of the media was reflected as a bridge that enables and operates the naturalization of 

the norms, sustaining aspects of the ideology. The research has as a goal to enable the 

comprehension of the role of the body in maintaining an ideological domain, in which also is 

the part played by the media in this process, bringing to light the relevancy of the media in 

putting forth and legitimizing the symbols that consolidate the collective consciousness. For 

such, theoretical references approaches on symbolical, cultural and imaginative dimensions of 

the social process are taken. Michel Maffesoli, Pierre Bourdieu, David Le Breton, Stuart Hall 

from the Cultural Studies branch, and authors from the media studies; Zygmunt Bauman e 

Gilles Lipovetsky, discuss the ephemerality of consumerism in post-modernity, the 

transformation of bodies in merchandise, configuring it to be a theoretical framework in the 

perception of the body as an object of permute in the symbolical market of contemporary goods. 

Eni Orlandi, and Dominique Maingueneau of the French analysis of speech, subsidize the 

empirical analysis of the methodology of qualification used to achieve goals. The analyzed 

corpus represents a sample extracted from the hegemonic portal Globo.com opting for a 

technique of a week built from Sunday to Saturday in order to demonstrate the informative 

unities, which reduce the body of women to their corporeity. Through means of studyingthe 

textual highlights and the protocol of analysis, the results from this research are reflections 

about the role of the media in aligning to an ideological structure validated by society instead 

of being subverted 

 

Keywords: Body. Media. Consumption. Woman. Communication. Culture. Contemporary. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação resulta da pesquisa que aborda a dimensão simbólica da corporeidade 

feminina na pós-modernidade e sua representação nas mídias, nos processos de normatização e 

naturalização - características da ideologia. Realizou-se uma análise crítica acerca dos padrões 

de beleza ratificados e propagados pelas mídias na atualidade, bem como as práticas de 

consumo no que tange à estética. 

É pela superfície carnal do sujeito que pode-se detectar hábitos, discursos, sintomas e 

ideologias de uma sociedade. O corpo adquiriu condição de pertencimento na pós-modernidade, 

o ator social investe em si de forma a realçar, padronizar e esculpir a sua exterioridade com a 

cumplicidade das ciências médicas, como se o corpo fosse um objeto maleável, em construção, 

que carece de investimentos, um objeto sempre inacabado. A ética narcísica é legitimada pelas 

mídias em um clima permeado pelo hedonismo e pelo consumo estético vertiginosamente 

crescente em âmbitos econômicos, ideológicos e nos espaços midiáticos.  

Ao criarem-se padrões, lança-se mão de figuras, imagens, que estruturam o imaginário 

– teoria que embasa este trabalho. O imaginário é composto por arquétipos, imagens que situam 

o sujeito a organizar-se socialmente por meio de signos que possuem significados para si e para 

o coletivo ao qual está inserido. 

O status do corpo na pós-modernidade é problematizado a partir dos anos 1960, quando 

impera na indústria da moda -, pedra angular do clima contemporâneo segundo Gilles 

Lipovetsky- a'ditadura da magreza', iconizada pelos corpos das modelos profissionais, como a 

primeira supermodelo a representar os traços do mínimo, Lesley Lawson, conhecida 

mundialmente como ‘Twiggy’, (o apelido deriva da palavra ‘graveto’, ou ‘galho seco’, na 

língua inglesa) como os referenciais de linhas corporais modelares. Ícone de beleza e estilo, 

ostentava as medidas de 1,67m de altura e 41 quilos colocando em evidência, pela primeira vez 

na moda, padrões de magreza extrema -, o padrão se mantém até os dias de hoje valendo-se de 

ampla propagação midática aliada ao endosso do saber competente. 

 Além de normatizar, os protótipos servem como referenciais imaginais de corporeidade 

que normatizam, afiliam ou excluem um ator social. 

Neste sentido, colocou-se a questão norteadora: de quais ferramentas as mídias se valem 

para contribuir com a construção do imaginário social e, por consequência, a cultura de um 

período, quando dissemina em seus discursos imperativos às normatizações e ao consumo 
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estético a serviço da ideologia, atuando como elemento no processo de construção da identidade 

e autopercepção da mulher? Como a mídia opera e costura todo este processo?  

Estabeleceu-se a hipótese de que a aparência e os corpos dos atores sociais são capazes 

de manifestar traços sociais e sintomas culturais. A moda e a corporeidade ganham 

protagonismo de poder e de afiliação social na pós-modernidade. Parte-se do pressuposto de 

que o corpo comunica, sinaliza violências silenciosas e possui significações simbólicas e 

discursivas para além de seus aspectos estritamente biológicos.  

Para a busca de comprovação ou de refutação da hipótese foram definidos os seguintes 

objetivos: 

Geral: Compreender o papel do corpo na manutenção da dominação ideológica, e qual 

a parte das mídias neste processo, trazendo à luz a importância das mídias na disseminação e 

legitimação de símbolos que consolidam o imaginário coletivo. 

Objetivos específicos: 

1. Investigar o papel do corpo das modelos profissionais na legitimação dos padrões de beleza, 

estética e saúde;  

2. Refletir a importância das mídias na disseminação e legitimação de símbolos que constroem 

o imaginário coletivo em relação ao trato com o corpo pela mulher contemporânea; 3. 

Aprofundar conhecimentos sobre moda, corpo e estética, tais como compreendidos na 

sociedade contemporânea;  

4. Analisar a abordagem de publicações voltadas ao corpo feminino no portal Globo.com, 

amostra escolhida devido à característica de hegemonia e audiência que a empresa protagoniza 

como veículo midiático no País; 

5. Identificar o papel da mídia e dos comunicadores na formação de opinião e identidade de 

indivíduos em publicações relacionadas ao tema; 

6. Analisar criticamente o papel que as mídias de massa exercem na propagação e consolidação 

de padrões estéticos e propor uma reflexão baseada na pesquisa sobre o papel das mídias em 

disseminar padrões culturais e de consumo estético derivados do culto ao corpo; 

7. Contribuir com a desmistificação de crenças criadas sobre os ofícios associados à beleza, 

trazendo à luz discursos ambíguos que tendem à manutenção ideológica.  

Os resultados alcançados pela pesquisa estão concretizados nesta dissertação em três 

capítulos; os dois primeiros se valem da metodologia de pesquisa bibliográfica, já o terceiro 

aplica a técnica de análise do discurso - recurso qualitativo de pesquisa. 

Para atingir os objetivos foram tratados os temas da cultura, do consumo e do discurso 

por meio dos sintomas denunciados nas dimensões da corporeidade feminina. Os capítulos que 



14 
 

compõem este trabalho procuram oferecer fundamentação teórica consistente para a análise do 

objeto de pesquisa e o alcance dos objetivos traçados.  

Recorreu-se a autores de outras áreas de estudo que não exclusivamente da 

comunicação, como a antropologia e a história – um diálogo amplo para dar conta da 

complexidade que é lançar o olhar ao objeto pelas vias do imaginário e do simbólico.  

No capítulo 1 David Le Breton, pesquisador da antropologia e sociologia do corpo, 

configurou-se como o teórico que alicerçou e respaldou as reflexões realizadas. O autor analisa 

criticamente os imperativos de beleza e juventude que assola os corpos contemporâneos, 

problematizando o trato com o corpo do sujeito e sua conversão ao que o autor nomeia de 

‘corpo-máquina’ e ‘corpo-assessório’, estabelecendo assim um paradigma entre o corpo como 

organismo biológico e o corpo como sintoma cultural, pontuando a construção simbólica deste 

a partir da socialização do indivíduo que percebe sua corporeidade como um alter ego de si em 

sociedades onde as divisões sociais dos grupos são permitidas.  

Os padrões estéticos foram pontuados sob o viés histórico por Georges Vigarello e 

Michael Gross, autores que coincidem em suas ideias fundamentadas em dados históricos que 

situam a criação de arquétipos de estética feminina.  

Pierre Bourdieu (2014) contribui com o arcabouço teórico dos conceitos de Poder 

Simbólico e Dominação Masculina, itens substanciais na empreitada de compreensão a 

construção de uma dinâmica social de poder que subordina o gênero feminino e o papel de 

protagonismo do corpo nestes processos de dominação e subordinação simbólica. 

   O conceito de imaginário caracteriza-se fundamental para sustentar a hipótese da 

pesquisa: de que as mídias e os comunicadores exercem papel crucial na construção do 

imaginário coletivo e, assim, por consequência, no comportamento do sujeito contemporâneo 

em relação à sua corporeidade. As ideias de Magali do Nascimento Cunha (2011), Michel 

Maffesoli (2003) e Cornelius Castoriadis (1981) representam elementos cruciais para pensar a 

corporeidade a partir do discurso e seus alcances na seara do imaginal, configurando-se ainda, 

no capítulo 3, elementos codependentes, partindo da premissa de que o imaginário só é possível 

no sentido coletivo -, um símbolo, um discurso, precisa necessariamente fazer sentido a um 

grupo de atores sociais; o imaginário influencia na manutenção ou ruptura das ideologias 

vigentes. 

As questões que abrangem a identidade do sujeito no período contemporâneo foram 

elucidadas pela produção de Stuart Hall, pensador dos Estudos Culturais, corrente teórica que 

melhor acolhe a situação do objeto ao privilegiar as questões culturais sob a égide das 

hegemonias culturais, dos discursos e das relações de poder culturalmente naturalizadas. A 
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corrente teórica também reitera o papel das mídias como dispositivo de manutenção das 

ideologias dominantes.  

No que tange à identidade, Hall destaca a contemporaneidade como grande marco de 

sua descentralização, antes ancorada em signos hierárquicos como Igreja, Escola e Estado. A 

ruptura é justificada pelo autor devido a alguns marcos como a descoberta do inconsciente por 

Freud, que configura a identidade como algo mutável, que transita entre consciente e 

inconsciente, os estudos do linguista Ferdinand Saussure trazendo questionamentos sobre a 

língua não ser autoral do sujeito, mas sim um sistema social. Hall elenca as pesquisas de Michel 

Foucault acerca dos poderes disciplinares exercidos pelo Estado e dá ênfase aos movimentos 

feministas nos anos 1960 que questionam as naturalizações sexuais e de gênero e o papel da 

mulher na sociedade.  

A afirmação de Hall (1992) sobre uma crise de identidade do sujeito contemporâneo é 

consonante às ideias do antropólogo David Le Breton, que provoca-nos quando destaca o 

aumento vertiginoso do investimento em mudanças corporais exercido pelos atores sociais 

contemporâneos, - um dos sintomas é a popularização de cirurgias plásticas com finalidade 

essencialmente estética – como sendo uma forma de “modificar o seu sentimento de 

identidade”, buscando em si o que antes buscava nos valores sociais da comunidade a qual estes 

atores pertencem. O capítulo demarca as identidades como constructos possibilitados a partir 

de oposições binárias que favorecem a norma, como exemplo: brancos e negros, heterossexuais 

e homossexuais, masculino e feminino – havendo sempre relações de poder nos antagônicos 

binários (DERRIDA, 1981 apud SILVA, 2009).  

O capítulo 2 compromete-se com a abordagem crítica acerca das práticas de consumo 

na contemporaneidade, caracterizadas pelo hedonismo e pelo investimento de cunho narcísico 

ao corpo. Néstor Canclini (2006),  Zygmunt Bauman (2008) e Gilles Lipovetsy (2009) situam 

o consumo como fenômeno sociocultural e metáfora da cultura ocidental contemporânea, para 

além das questões estritamente econômicas que envolvem o ato de consumir, ainda que as 

questões econômicas tenham adquirido proporções desmesuradas, movimentando 3,7 trilhões 

de dólares por ano no consumo hedonístico1. Canclini (1991) explicita a importância do 

consumo como organizador social, como efeito de sentido e processo de cidadania, pontua o 

ato de consumir como fator de afiliação social pelas vias do simbólico, conceito-chave para a 

compreensão da corporeidade feminina representada pela publicidade, – dispositivo da 

indústria do consumo de maneira a consolidar a ideologia.  

                                                           
1 EL PAIS. Vivemos na era do Narcisismo. Como sobreviver no mundo do eu, eu, eu. Disponível em: 

<http://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/03/cultura/1486128718_178172.html>. Acesso em: 20 dez.2016. 

http://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/03/cultura/1486128718_178172.html
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Afinado ao arcabouço de Canclini, MacCracken (2003) expõe que ao lançar o olhar às 

práticas de consumo de uma sociedade, se obtém pistas de seu panorama sociocultural, de seus 

valores e símbolos estruturantes. O autor enfatiza o valor simbólico das mercadorias e sua 

função na construção da identidade dos sujeitos. 

Lipovetsky (2009, p.13) aponta a cultura do consumo como incentivadora de indivíduos 

voltados a si e critica as proporções que a moda adquiriu na pós-modernidade como principal 

organizador social, em suas palavras “pedra angular que enaltece o efêmero”. O autor também 

observa os instrumentos usados pela publicidade, que, segundo ele, apelam pela égide do 

desejo, aludindo mercadorias a estilos de vida, destaca o consumo por motivações simbólicas e 

não exclusivamente funcionais.  

A indústria do consumo detectou e explora este processo, apelando pelas vias do desejo 

em suas estratégias de apreensão publicitária. Veblen (1983) apresenta a teoria de consumo 

conspícuo e emulação pecuniária, ou consumo com finalidade de ostentação e imitação de bens, 

tal qual opera a publicidade na contemporaneidade, vende-se, sobretudo, um ideal de felicidade 

atrelado ao alcance de um corpo delineado construído em academias de ginástica e nas práticas 

restritivas de dietética, propostas em formato de bem-estar e ‘estilo de vida saudável’. Tais 

estratégias configuram-se engenhosas, uma vez que mesclam de forma sutil a publicidade com 

a vida cotidiana das pessoas. 

Bauman (2008) apresenta uma reestruturação dos fenômenos de consumo, pontua o 

investimento do sujeito em si como mercadoria,  consome-se para tornar-se consumível. O 

pensamento de Bauman tem afinidade teórica com o antropólogo David Le Breton (2003) que 

na mesma linha de raciocínio afirma que “o sujeito contemporâneo tem gerido o próprio corpo 

como se gerem outros patrimônios do qual o corpo se diferencia cada vez menos” (BRETON, 

2003, p.31). A mulher tem sido o principal alvo destes investimentos no que tange ao trato com 

o corpo, por sua socialização opressiva, é um bem-simbólico social. Investe na aparência não 

por questões subjetivas, mas por afiliação social. “[...] só podem aí ser vistas como objetos, ou 

melhor, como símbolos, cujo sentido se constitui fora delas e cuja função é contribuir para a 

perpetuação ou o aumento do capital simbólico em poder dos homens” (BOURDIEU, 2014, 

p.66). Assim, pontua-se o corpo como objeto de consumo. 

O investimento no corpo é sublinhado como dispositivo de alienação, é a alienação na 

seara do conflito, o que consiste basicamente em incentivar a mulher a se conter obstinada em 

atingir o objetivo de ser aquilo que é a Mulher no imaginário androcentrado, assim, lugares de 

projeção social se mantém um território dominado majoritariamente por homens.  
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A partir da teoria foucaultiana pontua-se um novo artefato para o higienismo do corpo, 

marcado pela autovigilância, a pedagogia de corpos é sofisticada no período contemporâneo: 

há médicos especialistas em dietéticas, cirurgias estéticas, academias de ginásticas e uma 

infinidade de aparatos de consumo com este viés, também há um vasto mercado jornalístico 

especializado em ‘boa-forma’. Há uma ruptura: o ‘controle-repressão’, dá vazão ao ‘controle-

estimulação’.  

O capítulo demonstra uma linha do tempo dos símbolos que iconizam a beleza feminina 

na pós-modernidade. Das atrizes hollywoodianas às supermodelos dos anos 1990 que são 

atualmente o padrão de estética vigente, símbolo que compõe o reservatório de imagens social 

acerca da beleza, figura modelar. Gross (1996, p.19) atribui às modelos posto de metáforas de 

temas de importância cultural, “emblemas de uma sociedade cada vez mais especializada em 

produzir réplicas e vender imagens”.  

O Capítulo 3, predominantemente empírico, analisa os dispositivos de atuação da mídia 

na manutenção da ideologia por meio do texto, fragmento do discurso. 

Refletir sobre um texto a partir desta perspectiva é entender o processo de enunciação e 

compreensão do mesmo, levando em conta que o sujeito que lê apreende determinado texto a 

partir de suas vivências sociais prévias. Um texto só significa porque está contextualizado 

historicamente no imaginário do sujeito que o lê. Contratos silenciosos são estabelecidos sem 

que haja uma aceitação consciente e clara entre enunciador e interlocutor. Dominique 

Maingueneau (1998) e Eni Orlandi (2012) subsidiam esta reflexão a partir da linha teórica 

francesa de análise de discurso.  

A análise do corpus foi realizada pela metodologia qualitativa que se vale de ‘construir’ 

uma semana completa de domingo a sábado utilizando um dia da semana durante sete semanas 

subsequentes. As matérias selecionadas do hegemônico portal Globo.com compõem a amostra 

extraída a partir de dois critérios: Ser unidade informativa que abordasse o corpo feminino como 

tema central e conter uma ou mais imagens em hiperlink na coluna de entretenimento do Portal. 

Os métodos foram estabelecidos para detectar as unidades informativas que configuravam-se 

mais ‘invasivas’ à leitora que acessava o Portal para buscar informações sobre assuntos 

diversos, que não buscassem necessariamente o tema central das matérias que compõem o 

corpus analisado. Tal critério foi escolhido para atender às demandas de uma pesquisa ancorada 

pelas teorias do imaginário – buscou-se encontrar imagens e discursos que contribuíssem para 

a afirmação e formação de imaginários sobre a corporeidade feminina em um Portal de grande 

alcance de audiência e que se auto-intitula uma ponte para a apreensão da realidade enquanto 

jornalismo. 
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Além do protocolo de análise estabeleceu-se uma questão norteadora complementara 

partir da premissa da análise do discurso que tem como base a não transparência e a opacidade 

de um texto: “Como este texto significa?”. A questão norteadora do capítulo nos guiou a 

destrinchar as camadas superficiais do texto e relacionar, por meio desta análise, a atuação 

midiática a partir de seu discurso ideológico. A partir dessa relação entre discurso e imaginário 

traçou-se outra questão norteadora depois da primeira:‘Como o significado deste texto afeta ou 

compõe o imaginário social? Deste modo, a metodologia de pesquisa qualitativa responde à 

pergunta-problema desta análise, que consiste em compreender como a mídia opera, ‘costura’ 

e trabalha a questão do corpo feminino e consumo estético na contemporaneidade.  

Sendo o discurso um fenômeno possibilitado por meio da fala e da escrita (língua), seu 

efeito de sentido só é possível quando levado em conta a interação entre atores sociais que 

compartilham de um mesmo sistema linguístico. Pode-se assim afirmar que discurso e 

imaginário social podem ser relacionados, uma vez que o imaginário, conceito visto no primeiro 

capítulo, também só é possível a partir da interação, entre o sujeito e o outro. Ambos os 

conceitos são pensados sob a mesma égide pós-estruturalista, são teorias de um mesmo 

fenômeno – a construção dos sentidos pelos atores sociais por um contexto histórico.  
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CAPÍTULO I 

O LUGAR DO CORPO NA CULTURA CONTEMPORÂNEA 

 

Neste capítulo, faremos uma reflexão do corpo como sintoma cultural no período 

contemporâneo. Para além do funcionamento biológico que nos viabiliza a vida, o corpo possui 

significações da ordem do simbólico. No primeiro item, refletiremos sobre a teoria de violência 

simbólica de Pierre Bourdieu e situaremos o corpo como lugar de opressão às mulheres. Em 

outro momento, refletiremos sobre os hábitos de higiene para com o corpo culturalmente 

naturalizados para o gênero feminino. De forma que possamos entender o processo de 

naturalização e apreensão destes hábitos como sendo ‘normais’, o que nos auxiliará a 

compreender a teoria do autor francês que explica os mecanismos de dominação masculina. 

Para dar conta da complexidade inerente ao simbólico, falaremos no segundo item deste 

primeiro capítulo sobre o imaginário social, pois para que certos hábitos de trato com o corpo 

sejam naturalizados é necessário observar a comunicação atuando como uma ponte neste 

processo quando dissemina símbolos que configuram significados a um grupo social, 

oferecendo elementos que constroem o imaginário de um grupo. Os teóricos que se debruçaram 

aos estudos do imaginário, como por exemplo, Michel Maffesoli, afirmam que o imaginário só 

é viável por meio da comunicação, por isso, refletiremos também o papel social da mídia, 

enquanto propagadora de imagens que irão compor o imaginário social que, por sua vez, 

naturaliza hábitos. 

 Pensando o corpo como estrutura simbólica que atribui significados para a existência 

falaremos sobre a construção da identidade do sujeito contemporâneo e a expressão da mesma 

pelo corpo, por vezes usado como acessório de si.  

O corpo, a superfície carnal, exprime a cultura de um povo, denuncia suas violências 

simbólicas e não simbólicas, diz sobre seus poderes naturalizados, sua estrutura de socialização 

de sujeitos, da identidade e do imaginário social. 
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1.1 O corpo feminino como objeto de opressão: a violência simbólica 

“O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos”. 

A frase célebre de Simone de Beauvoir sintetiza os conceitos de dominação masculina e 

violência simbólica, abordados por Pierre Bourdieu (2014) em sua obra que faz um recorte 

sobre as relações de gênero em sociedades majoritariamente androcentradas. 

Os movimentos feministas lograram expressivas conquistas políticas e sociais para a 

igualdade de gênero no último século. Por isto, o que vamos refletir nesta dissertação será a 

violência sutil que o patriarcado ainda exerce após inúmeras conquistas históricas já obtidas. A 

violência que trataremos aqui é silenciosa e discreta – por isso, mais difícil de ser combatida, 

trata-se de dominação através da alienação. 

Explicando a frase de Beauvoir (1967) que abre este capítulo, a força e a manutenção 

de uma sociedade androcentrada estão justamente na forma alienante em que a mulher é 

socializada - a percepção de seu corpo é uma das formas de socialização alienante. 

As lutas feministas galgaram um novo lugar para as mulheres na sociedade. Hoje 

trabalham, têm direitos iguais como cidadãs e, a cada dia, conquistam novos espaços 

anteriormente destinados exclusivamente aos homens, mas, é no dispêndio de tempo e finanças, 

em cuidados estéticos e no esforço para atingir os padrões de beleza que bombardeiam as 

mulheres, por meio da publicidade e das mídias, que se aplica a dominação do patriarcado, do 

sistema dominante. Os imperativos estéticos são uma das formas de manter o discurso 

dominante do opressor, que já não pode mais proibi-las de trabalhar, votar e frequentar os 

mesmos ambientes sociais, antes destinados exclusivamente aos homens. 

É nesta socialização de corpos não questionada e naturalizada que está o cerne da 

violência. É percebido como ‘cultural’ os cuidados com o corpo desde a infância, seja na forma 

de se portar, nos hábitos de ‘higiene’, como a depilação e rituais de embelezamento, até a 

banalização de procedimentos cirúrgicos estéticos invasivos. As mulheres são condenadas a 

esta automodificação constante, voltando sua atenção mais a seus corpos do que à atuação 

social. 

Bourdieu explica que, para haver dominação simbólica o oprimido participa do processo 

de maneira passiva, encarando os mecanismos de dominação como naturais. 

Também sempre vi na dominação masculina, e no modo como é imposta e 

vivenciada, o exemplo por excelência desta submissão paradoxal, resultando daquilo 

que eu chamo de violência simbólica, violência suave, insensível, invisível a suas 

próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da 

comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente do desconhecimento, do 

reconhecimento, ou em última instância, do sentimento. Essa relação social 

extraordinariamente ordinária oferece também uma ocasião única de apreender a 
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lógica da dominação, exercida em nome de um princípio simbólico conhecido e 

reconhecido tanto pelo dominante quanto pelo dominado, de uma língua (ou de uma 

maneira de falar), de um estilo de vida (ou uma maneira de pensar, de falar, ou de 

agir) e, mais geralmente, de uma propriedade distintiva, emblema ou estigma, dos 

quais o mais eficiente simbolicamente é essa propriedade corporal inteiramente 

arbitrária e não predicativa que é a cor da pele (BOURDIEU, 2014, p.12). 

 

Explicado o conceito de dominação, que pode ser também cultural e racial, o autor se 

aprofunda na questão de gênero enxergando como princípio da dominação masculina a 

naturalidade da estrutura social androcentrada, ou seja, a relação de poder entre os gêneros é 

vista como natural.  

A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação: a 

visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de se enunciar em 

discursos que visem legitimá-la. A ordem social funciona como uma imensa 

máquina simbólica que tende a ratificar a dominação masculina sobre a qual se 

alicerça: é a divisão sexual do trabalho, distribuição bastante estrita das atividades 

atribuídas a cada um dos dois sexos, de seu local, seu momento, seus instrumentos; 

é a estrutura do espaço, opondo o lugar de assembleia ou de mercado, reservados aos 

homens, e a casa, reservada às mulheres, ou, no próprio lar, entre a parte masculina, 

com o salão, e a parte feminina, com o estábulo, a água e os vegetais; é a estrutura 

do tempo, as atividades do dia, o ano agrário, ou o ciclo de vida, com momentos de 

ruptura, masculinos, e longos períodos de gestação, femininos (BOURDIEU, 2014, 

p.24). 

 

Essa ‘naturalização’ do princípio das sociedades androcentradas, pode ter, segundo o 

autor, origens simbolicamente justificadas pela biologia. A diferença entre a constituição dos 

corpos justificaria a divisão social do trabalho de acordo com o gênero.  

A lógica da diferenciação biológica é nomeada pelo autor como consagração simbólica: 

Ao associar a ereção fálica à dinâmica vital do enchimento, que é imanente a todo o 

processo de reprodução natural (germinação, gestação etc.), a construção social dos 

órgãos sexuais registra e ratifica simbolicamente certas propriedades naturais 

indiscutíveis; ela contribui, assim – juntamente com outros mecanismos, dos quais o 

mais importante é, sem dúvida, como vimos, a inserção de cada relação (cheio/vazio, 

por exemplo) em um sistema de relações homólogas, e interconectadas -, para 

converter a arbitrariedade do nomos social em necessidade da natureza (physis). 

(Essa lógica da consagração simbólica dos processos objetivos, cósmicos e 

biológicos, principalmente, que opera em todo o sistema mítico-ritual, por exemplo, 

com o fato de tratar a germinação do grão como ressurreição, acontecimento 

homólogo ao do renascimento do avô no neto, sancionado ao ser-lhe dado o mesmo 

nome, - dá um fundamento quase objetivo a esse sistema e, com isso, à crença, 

reforçada também por sua unanimidade, de que ele é objeto (BOURDIEU, 2014, 

p.27). 

 

A supremacia biológica e social masculina é, historicamente, muito antiga. O historiador 

Peter Brown comenta em seu livro, Corpo e Sociedade, O homem, a mulher e a renúncia sexual 
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no início do cristianismo, que já no século II d.C, as sociedades judaico-cristãs enxergavam a 

mulher como rascunho do homem, um ser menos capacitado e biologicamente inferior. 

No século II d.C., os rapazes das classes privilegiadas do Império Romano cresciam 

olhando o mundo de uma posição de domínio incontestável. As mulheres, os 

escravos e os bárbaros eram inalteravelmente diferentes deles e inferiores a eles 

(BROWN, 1990, p.19). 

 

A explicação dada, à época, explicitava a crença na superioridade biológica dos homens, 

acreditando até mesmo que as mulheres poderiam ser um ‘erro do Criador’. 

Biologicamente, diziam os médicos, os homens eram os fetos que haviam realizado 

seu potencial pleno. Haviam reunido um excedente potencial de ‘calor’ e um 

ardoroso ‘espírito vital’ nas etapas iniciais de sua coagulação no ventre. A ejaculação 

quente do sêmen, quando dotado de vitalidade, que faz com que nós, homens, 

sejamos quentes, vigorosos nos membros, pesados, com boa voz, intrépidos e fortes 

no pensar e no agir. As mulheres em contraste eram homens imperfeitos. O precioso 

calor vital não lhes chegara em quantidades suficientes no ventre. Sua falta de calor 

as tornava mais flácidas, mais líquidas, mais frias e úmidas e, de modo geral, mais 

desprovidas de formas do que os homens. A menstruação periódica mostrava que 

seus corpos não conseguiam queimar os excedentes pesados que se coagulavam 

dentro delas. No entanto, justamente esses excedentes é que eram necessários para 

alimentar e conter a cálida semente masculina, assim produzindo filhos. Se assim 

não fosse, acrescentava o doutor Galeno, os homens poderiam achar que “o Criador 

deliberadamente fizera metade de toda a raça imperfeita e, por assim dizer, mutilada 

(BROWN, 1990, p.20). 

 

Tal crença na inferioridade biológica da mulher já descrita em II d.C produziu símbolos, 

como mostra o trecho supracitado da obra de Peter Brown, que fazem parte até hoje do 

imaginário que sustenta a violência simbólica discutida por Bourdieu na contemporaneidade. 

 A crença de que os homens eram “quentes e vigorosos”, e as mulheres eram “flácidas 

e líquidas”, “homens imperfeitos”, sustentam a teoria de Bourdieu: 

É por isso que as mulheres podem se alicerçar nos esquemas de percepção 

dominantes (alto/baixo, duro/mole, reto/curvo, seco/úmido) que as levam a uma 

representação bastante negativa do próprio sexo, para pensar os atributos sexuais 

masculinos por analogia com as coisas que pendem, moles, sem vigor [...] 

(BOURDIEU, 2014, p.28). 

 

Entende-se, a partir da afirmação de Bourdieu, toda a estrutura que sustenta a sociedade 

patriarcal. As mulheres acabam por pensar e entender o mundo e a si mesmas, exatamente, 

como está estruturado. 

Bourdieu (2014, p.27) destaca que os atos dos dominados, no caso as ‘mulheres’, estão 

de acordo com a relação de dominação que lhes é imposta “seus atos de conhecimento, são 

inevitavelmente atos de reconhecimento de submissão. 
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A representação da vagina como um falo invertido, que Marie-Christine Pouchelle 

descobriu nos escritos de um cirurgião da Idade Média, obedece às mesmas 

oposições fundamentais entre o positivo e o negativo, o direito e o avesso, que se 

impõem a partir do momento em que o princípio masculino é tomado como medida 

de todas as coisas. [...] tentam encontrar no corpo da mulher a justificativa do estatuto 

social que lhes é imposto, apelando para oposições tradicionais entre o interior e o 

exterior, a sensibilidade e a razão, a passividade e a atividade (BOURDIEU, 2014, 

p.29). 

 

Voltando à obra de Peter Brown, que tem ênfase histórica, podemos perceber a relação 

de poder na estrutura familiar e social de grande importância, onde o homem teria de assumir 

o papel de mentor de sua esposa, anulando assim, qualquer possibilidade de autonomia e poder 

no seio familiar: 

Foi para um casal grego, Poliano e Eurídice, que Plutarco escreveu seus Preceitos 

Conjugais, por volta de 100. d.C. Ele solucionou os problemas de hierarquia e união 

entre o homem e a mulher, através do expediente de transformar o marido no mentor 

filosófico de sua noiva. Plutarco advertiu Poliano de que as mulheres eram criaturas 

intratáveis. Deixadas por sua conta, “(concebiam)” muitas ideias impróprias e 

desígnios e emoções vis (BROWN, 1990, p.22). 

 

O conceito de violência simbólica, uma das formas de exercer o poder simbólico, se dá 

no caso dos gêneros, a partir do momento em que o discurso dominante (masculino) é 

apreendido como natural no processo de socialização da mulher, que não vai contra a estrutura 

posta, pois a dominação é naturalizada. Se Plutarco escreveu os Preceitos Conjugais em 100. 

d.C, explicitando a dominação do homem nas relações conjugais, Bourdieu mostra que a 

dinâmica não mudou no período contemporâneo: 

Aos que objetariam que inúmeras mulheres romperam atualmente com as normas e 

formas tradicionais daquela contenção, apontando sua atual exibição controlada do 

corpo como um sinal de “liberação”, basta mostrar que esse uso do próprio corpo 

continua, de forma evidente, subordinado ao ponto de vista masculino (como bem se 

vê no uso que a publicidade faz da mulher, ainda hoje, na França, após meio século 

de feminismo): o corpo feminino, ao mesmo tempo oferecido e recusado, manifesta 

a disponibilidade simbólica que, como demonstraram inúmeros trabalhos feministas, 

convém à mulher, e que combina um poder de atração e sedução conhecido e 

reconhecido por todos (homens ou mulheres) e adequado a honrar os homens de 

quem ela depende ou aos quais está ligada, com um dever de recusa que acrescenta 

ao efeito de “consumo ostentatório” o preço da exclusividade (BOURDIEU, 2014, 

p.49). 

 

As pautas do movimento feminista contemporâneo têm como principal reivindicação o 

direito da mulher sobre seu corpo, seja na luta contra a imputação de culpa relacionada às vestes, 

seja no direito ao aborto ou à liberdade de usar o corpo como expressão de sua subjetividade 

resistindo às estruturas patriarcais quando, por exemplo, protestam com o corpo nu – corpo 

este, socialmente sexualizado, haja vista a naturalização da exposição do corpo feminino com 
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finalidade erótica em contraponto com a resistência que se vê na amamentação pública ou no 

uso do corpo como símbolo de manifestação.  

Como explica o autor, o corpo feminino é objeto de opressão e violência simbólica numa 

sociedade androcentrada, direitos civis e políticos foram conquistados, mas a representação e o 

entendimento do corpo feminino ainda é uma questão a ser refletida. 

O princípio da inferioridade e exclusão da mulher que o sistema mítico-ritual ratifica 

e amplia, a ponto de fazer dele o princípio da divisão de todo o universo, não é mais 

que a dissimetria fundamental, a do sujeito do objeto, do agente e do instrumento, 

instaurada entre o homem e a mulher no terreno das trocas simbólicas das relações 

de produção e reprodução do capital simbólico, cujo dispositivo central é o mercado 

matrimonial, e que estão na base de toda a ordem social: as mulheres só podem aí 

ser vistas como objetos, ou melhor, como símbolos cujo sentido se constitui fora 

delas e cuja função é contribuir para perpetuação ou o aumento do capital simbólico 

em poder dos homens (BOURDIEU, 2014, p.66). 

 

Dito isso, entende-se que a autopercepção do corpo feminino fica prejudicada quando 

este é um objeto de troca no mercado de bens simbólicos. Se o corpo feminino é feito para dar-

se a ver na estrutura silenciosa de violência simbólica onde o homem é dominante e tal estrutura 

é naturalizada - tendo as mídias como um dos instrumentos -, a presente investigação 

contribuirá para desmistificar e questionar o status quo.  

Tudo, na gênese do habitus feminino e nas condições sociais de sua realização, 

concorre para fazer da experiência feminina do corpo o limite da experiência 

universal do corpo-para-o-outro, incessantemente exposto à objetivação operada 

pelo olhar e pelo discurso dos outros. A relação com o próprio corpo não se reduz a 

uma “imagem do corpo”, isto é, representação subjetiva [...]. Assim, o corpo 

percebido é duplamente determinado socialmente (BOURDIEU, 2014, p.93). 

 

Quando Bourdieu (2014, p.97) afirma que as mulheres “se veem obrigadas a 

experimentar constantemente a distância entre o corpo real, a que estão presas, e o corpo ideal, 

do qual procuram infatigavelmente se aproximar”, entende-se que a contribuição para o excesso 

de preocupação com o corpo e com a estética é consequência de uma alienação perpetuada pela 

mídia. O corpo ‘ideal’ é encarnado pelas modelos que utilizam seus corpos como ferramenta 

laboral, negociando profissionalmente a imagem de seus corpos para a publicidade e para a 

moda, tornando-se assim, arquétipo principal de um padrão de beleza ocidental. Estas mulheres 

são o objeto principal da violência simbólica por se automodificarem constantemente de acordo 

com os padrões vigentes e servirem de referência para as demais mulheres.  

A profusão da imagem e a cultura generalizada da revista impuseram ainda outro 

personagem cuja primeira qualidade é a das linhas desabrochadas na fotogenia: o 

manequim. “Beleza mercadoria” ou “beleza publicitária”, substituindo a beleza mais 

atormentada da estrela, o manequim sistematizou o princípio de um corpo de ‘papel 

gelado’ (VIGARELLO, 2006, p.173). 
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Bourdieu (2014, p.98) destaca que as mulheres que se libertam dos padrões estéticos 

ditos ‘femininos’ sofrem preconceito. “[...] aquelas, que, rompendo a relação tácita de 

disponibilidade, reapropriam-se de certa forma de sua imagem corporal e, no mesmo ato, de 

seus corpos, são vistas como “não femininas” ou até como lésbicas [...]”. E acrescenta: 

Enquanto, para os homens, a aparência, os trajes tendem a apagar o corpo em 

proveito de signos sociais de posição social (roupas, ornamentos, uniformes etc.), 

nas mulheres eles tendem a exaltá-lo e a dele fazer uma linguagem de sedução. O 

que explica que o investimento (em tempo, em dinheiro, em energia) no trabalho de 

apresentação seja muito maior para a mulher. Estando, assim, socialmente levadas a 

tratar a si próprias com objetivos estéticos e, por conseguinte, a dedicar uma atenção 

constante a tudo que se refere à beleza, à elegância do corpo, das vestes, da postura, 

elas têm naturalmente a seu cargo, na divisão do trabalho doméstico, tudo que se 

refere à estética [...] (BOURDIEU, 2014, p.138). 

O discurso dominante começa no processo de socialização da mulher ainda na tenra 

infância, por meio dos brinquedos designados aos diferentes gêneros. Simone de Beauvoir 

explicita que a conotação da boneca, - tradicional brinquedo destinado exclusivamente às 

meninas -, como um “objeto passivo que serve para ser enfeitado”, contém um imaginário que 

permanece na vida da mulher também na fase adulta, uma vez que não é incomum mulheres 

serem adjetivadas de ‘bonecas’, em tom de elogio. Tal fato mostra como a naturalização da 

dominação masculina começa no processo de socialização dos indivíduos através de seus 

corpos no seio das instituições: Família e Escola já muito precocemente. 

A grande diferença está em que, de um lado, a boneca representa um corpo na sua 

totalidade e, de outro, é uma coisa passiva. Por isso, a menina será encorajada a 

alienar-se em sua pessoa por inteiro e a considerá-la um dado inerte. Ao passo que o 

menino procura a si próprio no pênis enquanto sujeito autônomo, a menina embala 

sua boneca e enfeita-a como aspira a ser enfeitada e embalada; inversamente, ela 

pensa a si mesma como uma maravilhosa boneca (BEAUVOIR, 1967, p.20). 

 

A autora ressalta a questão da imagem, de estar disponível ao olhar do outro: 

Através de cumprimentos e censuras, de imagens e de palavras, ela descobre o 

sentido das palavras "bonita" e "feia"; sabe, desde logo, que para agradar é preciso 

ser "bonita como uma imagem"; ela procura assemelhar-se a uma imagem, fantasia-

se, olha-se no espelho, compara-se às princesas e às fadas dos contos (BEAUVOIR, 

1967, p.20). 

 

A reflexão que a presente dissertação pretende realizar nada tem a ver com a vaidade 

feminina legítima e subjetiva da singularidade de cada sujeito, mas sim, com a subordinação de 

tal vaidade ao olhar de uma sociedade patriarcal androcentrada, como Beauvoir explicita a 

seguir:  

A suprema necessidade para a mulher é seduzir um coração masculino; mesmo 

intrépidas, aventurosas, é a recompensa a que todas as heroínas aspiram; e o mais 
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das vezes não lhes é pedida outra virtude senão a beleza. Compreende-se que a 

preocupação da aparência física possa tornar-se para a menina uma verdadeira 

obsessão; princesas ou pastoras, é preciso sempre ser bonita para conquistar o amor 

e a felicidade; a feiura associa-se cruelmente à maldade, e, quando as desgraças 

desabam sobre as feias, não se sabe muito bem, se são seus crimes ou sua feiura que 

o destino pune (BEAUVOIR, 1967, p. 33). 

 

 Nossos corpos não são apenas matéria; são, antes de tudo, uma construção social. Sendo 

assim, a violência simbólica, antes exercida pelo patriarcado através de instituições como a 

Igreja, a Escola e a Família, está presente também nas plataformas midiáticas que atribuem 

valores simbólicos devido a um dos grandes marcos da pós-modernidade: a globalização e o 

acesso à informação com o advento da Internet. 

Sendo o corpo um objeto socialmente construído, as informações às quais o sujeito está 

exposto em seu cotidiano, como as que saltam aos olhos nas primeiras páginas dos portais de 

Internet como o analisado nesta dissertação, tem papel fundamental para a construção e 

legitimação do imaginário sobre o que este sujeito constrói sobre si e sobre o Outro, uma 

construção formada por uma visão androcentrada que, frequentemente, coloca o corpo da 

mulher em lugar de objeto, consolidando-o como um bem no mercado de bens simbólicos por 

atribuir-lhe valor, associando o êxito e a afiliação social aos cuidados estéticos. Reduzindo-a, 

assim, a objeto de forma silenciosa e constante. 

Por isso, a metodologia usada para a coleta do corpus de análise de matérias que 

mencionam o corpo feminino no portal Globo.com foi construída no espaço de uma semana 

completa, durante sete semanas subsequentes. Tal método nos dá a abrangência necessária para 

compreender quão arraigados os imperativos que objetificam a mulher estão presentes em um 

Portal de variedades e grande alcance de audiência -, podemos fazer analogia a um conta-gotas. 

 Para embasar teoricamente a pesquisa lançamos mão dos estudos do Imaginário e 

aliamos tais estudos aos Estudos Culturais e ao conceito de violência simbólica de Bourdieu 

(2014), construindo aporte para dialogar o referencial teórico com os resultados das análises 

obtidos no último capítulo. 

1.2 Corpo e imaginário social 

A construção do imaginário está diretamente ligada à cultura e à comunicação. Tal 

afirmação sustenta a hipótese da presente pesquisa, uma vez que as mídias têm papel 

fundamental na construção do imaginário social do corpo. 

O corpo é, segundo Breton (2013, p. 18), “uma construção simbólica e não uma 

realidade em si”, e, segundo Maffesoli (2003) o imaginário é “cimento social”. O conceito de 

cimento social abrange as questões da participação do imaginário na construção dos valores e 
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da cultura de uma sociedade. O cimento social constrói crenças, sempre pelo viés do coletivo, 

e estrutura-se a partir da aceitação da identidade e da performatividade do outro, torna padrões 

e memórias algo comum para um determinado grupo. Portanto, não existe o meu ou o seu 

imaginário, para o autor, o imaginário é comum e estabelece vínculos por meio de imagens, 

ligando o indivíduo ao grupo. Diferente do que pensa o senso-comum, o imaginário é real, 

comunica e torna comum.  

Imagens passam a mediar intercâmbios, encontros culturais, identidade. Esta 

realidade pôs o próprio pensamento sobre imagem-imaginação-imaginário em crise. 

Imagem é, hoje, mercadoria por excelência, objeto de produção, circulação e 

consumo: cria-se não apenas uma mercadoria para o sujeito, mas sujeitos para a 

mercadoria. Este é o caráter da imagem na modernidade tardia (CUNHA, 2011 p.46). 

 

Neste sentido, o filósofo Cornelius Castoriadis trabalha com a ideia de magma. O que 

Maffesoli chama de cimento social, o filósofo vai nomear “magma”. As camadas da sociedade 

estruturadas por significações imaginárias, mas que se torna concreta e real, porque, segundo 

Castoriadis (1981) “é a instituição da sociedade que determina o que é e o que não é ‘real’, o 

que ‘tem um sentido’ e o que é desprovido dele”. Aqui, a ideia de imaginário também só existe 

a partir do coletivo, estabelecer sentidos e significações às imagens torna a sociedade funcional 

e organizada a partir das significações imaginárias. 

a unidade e coesão interna do tecido imensamente complexo de significações que 

impregnam, orientam e dirigem toda a vida daquela sociedade e todos os indivíduos 

concretos que, corporalmente a constituem. Esse tecido é o que chamo de magma 

das significações imaginárias sociais trazidas pela instituição da sociedade 

considerada, que nela se encarnam e, por assim dizer, a animam. Tais significações 

imaginárias sociais são, por exemplo: espíritos, deuses, Deus, polis, cidadão, nação, 

Estado, partido; mercadoria, dinheiro, capital, taxas de juros; tabu, virtude, pecado, 

etc (CASTORIADIS, 1981, p.230). 

 

É neste contexto das significações que, na presente dissertação, tratamos o conceito de 

arquétipo, tendo as modelos profissionais como principal representação deste ideal de belo que 

permeia quase todo o pensamento ocidental. O conceito de arquétipo se assemelha ao de 

"forma", no sentido platônico. O arquétipo é sempre visto como algo relacionado à origem (do 

grego arché= origem, fundamento, surgimento), ou seja, sempre visto como algo primordial, 

que suporta. No que diz respeito à beleza, podemos dizer que o arquétipo entraria como um 

modelo a ser buscado, seguido, o que culminaria na busca desenfreada por padrões e, com isso, 

na violência simbólica contra a mulher. Para Durand (2002) o arquétipo pode ser entendido 

como imagem, presente no imaginário, como que um "reservatório" onde o buscamos. 

O arquétipo seria então uma imagem que compõe o magma de Castoriadis e o cimento 

social de Maffesoli. “A comunicação é que nos liga ao outro. Para usar o meu vocabulário 
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habitual, a comunicação é o que faz reliance (religação)”. A comunicação é cimento social e o 

corpo adquire protagonismo na criação e na consolidação do imaginário, tendo a mídia papel 

fundamental na propagação desta imagem. 

Segundo Maffesoli, (2003, p.14), “A palavra comunicação serve também para encarnar 

o retorno dessa velha ideia que é o imaginário, ou seja, o fato de que se vibra com outros, em 

torno de alguma coisa, seja qual for essa coisa”. 

Comunicação e informação são etiquetas em voga. Ambas expressam conteúdos 

importantes da época atual. Caso se dê à palavra informação o seu verdadeiro sentido 

etimológico — dar forma —, não haveria diferença entre informação e comunicação. 

Informar significa ser forma do por. Trata-se da forma que forma, a forma formante. 

Quer dizer que numa era da informação, talvez a de hoje, não se pensa por si mesmo, 

mas se é pensado, formado, inserido numa comunidade de destino (MAFFESOLI, 

2003, p.14). 

 

Breton (2013, p.376) afirma que “a relação do homem com seu corpo é tecida no 

imaginário e no simbólico”, e para Maffesoli, o imaginário, só é tangível no coletivo. “O 

imaginário estabelece vínculo. É cimento social. Logo, se o imaginário liga, une numa mesma 

atmosfera, não pode ser individual” (MAFFESOLI, 2001, p.76). 

Este imaginário que liga e estabelece vínculos tem como suporte principal as tecnologias 

e as mídias, que são verdadeiras plataformas de imagens. O autor afirma que o imaginário só é 

possível no coletivo, nunca no sentido individual. Portanto, os padrões estéticos 

contemporâneos são embasados, legitimados e reproduzidos pela mídia. Cunha (2011) explica 

como se dá a relação do sujeito com as imagens que permeiam e constroem a cultura de um 

tempo: 

A noção de imaginário surge em relação a tudo o que se apreende visualmente do 

mundo e é elaborado coletivamente. Deste modo o imaginário diz respeito às 

expressões culturais e se modifica na configuração da identidade que cada cultura 

produz e sustenta como sua. Compreendido no coletivo, o imaginário, no entanto, 

está condicionado ao olhar do sujeito, um olhar “interessado” no objeto e alimentado 

pelo desejo. Isso significa que, ao introduzir o desejo na “realidade objetiva”, o 

sujeito participa de um processo de construção deste imaginário (CUNHA, 2011, p. 

38). 

A socialização e a formação de identidade pessoal e coletiva de um indivíduo são 

construídas a partir destas imagens, por isso, as plataformas midiáticas e a comunicação 

estabelecida por meio de informação, seja ela textual ou imagética, compõem as figuras, os 

símbolos que constituem o imaginário social de um povo.  

O imaginário é alimentado por tecnologias. A técnica é um fator de estimulação 

imaginal. Não é por acaso que o termo imaginário encontra tanta repercussão neste 
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momento histórico de intenso desenvolvimento tecnológico, ainda mais nas 

tecnologias de comunicação, pois o imaginário, enquanto comunhão, é sempre 

comunicação. Internet é uma tecnologia da interatividade que alimenta e é 

alimentada por imaginários (MAFFESOLI, 2001, p.80). 

 

Foucault acredita que o Poder controla hoje a política do corpo de maneira peculiar. 

Existe uma liberdade velada, quando o que impera é, na verdade, um imperativo estético 

hegemônico: “Como resposta à revolta do corpo, encontramos um novo investimento que não 

tem mais a forma de controle-repressão, mas de controle-estimulação: “Fique nu, mas seja 

magro, bonito, bronzeado” (FOUCAULT, 2015, p. 236). 

 

1.3 Corpo e identidade na pós-modernidade 

Em seus estudos sobre o corpo na contemporaneidade, o pesquisador e professor francês 

David Le Breton cita o sociólogo Émile Durkheim que define o corpo do homem moderno 

como fator de individuação e construção simbólica, não uma realidade em si, além de ser o 

efeito de uma cultura e de uma sociedade.  

O corpo ocidental é o lugar da censura, o recinto objetivo da soberania do ego. Ele é 

a parte insecável do sujeito, o ‘fator de individuação’ (Durkheim) em coletividades 

nas quais a divisão social é admitida. [...] Em nossas sociedades ocidentais, o corpo 

é, portanto, o signo do indivíduo, o lugar de sua diferença, de sua distinção; e, ao 

mesmo tempo, paradoxalmente, está frequentemente dissociado dele, devido à 

herança dualista que pesa sempre sobre sua caracterização ocidental (LE BRETON, 

2013, p.9, 11).  

O autor destaca os anos 1960 como marco de um novo imaginário do corpo, onde este, 

agora mais exposto, assume novo posicionamento social com contribuição direta das mídias, o 

que, segundo ele, reverberou um novo imaginário do corpo, por conta da crise de identidade 

causada pelo feminismo, pela revolução sexual e pela body-art. O autor afirma que em nossa 

sociedade contemporânea o corpo ganhou status de acessório, um objeto totalmente maleável.  

Um novo imaginário do corpo desenvolveu-se nos anos de 1960. O homem ocidental 

descobre-se um corpo, e a novidade segue seu curso, drenando discursos e práticas 

revestidos da aura das mídias. O dualismo contemporâneo opõe o homem ao seu 

corpo. As aventuras modernas do homem e de seu duplo fizeram do corpo uma 

espécie de alter ego. Lugar privilegiado do bem-estar, (a forma), do bem-parecer (as 

formas, body-building, cosméticos, dietéticas, etc.), paixão pelo esforço (maratona, 

jogging, windsurfe,) ou pelo risco (escalada, “a aventura”, etc.). A preocupação do 

homem moderno com o corpo no seio de nossa “humanidade sentada”, é um indutor 

incansável de imaginário e de práticas. “Fator de individuação” já, o corpo redobra 

os sinais da distinção, exibe-se à maneira de uma fazer-valer (LE BRETON, 2013, 

p.10). 
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O conceito de identidade é fundamental para contextualizarmos o corpo no período 

contemporâneo. Silva (2009) afirma que a identidade de um indivíduo é construída socialmente, 

por meio de representações simbólicas e discursivas. O autor enfatiza que as classificações e os 

estereótipos são criados a partir da identidade, e que este processo está sempre ligado a relações 

de poder, uma vez que a identidade produz as regras de normalização, ou seja, não há identidade 

sem diferença. 

 

Não se trata, entretanto, apenas do fato de que a definição da identidade e da 

diferença seja objeto de disputa entre grupos sociais assimetricamente situados 

relativamente ao poder. Na disputa pela identidade está envolvida uma disputa mais 

ampla por outros recursos simbólicos e materiais da sociedade. A afirmação da 

sociedade e a enunciação da diferença traduzem os desejos dos diferentes grupos 

sociais, assimetricamente situados, de garantir o acesso privilegiado aos bens sociais. 

A identidade e a diferença estão, pois, em estreita conexão com relações de poder. 

O poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser separado das 

relações mais amplas de poder. A identidade e a diferença não são, nunca, inocentes 

(SILVA, 2009, p.81). 

 

Trazendo o conceito de identidade para o objeto da presente pesquisa, a normalização 

de um ideal de corpo representado por plataformas que mantém os esquemas de poder contribui 

diretamente na formação da identidade das mulheres. Vê-se assim, que imaginário e identidade 

estão interligados. Ambos os conceitos, de imaginário e de identidade, são construções sociais 

que se tornam possíveis apenas no contexto do coletivo. Silva (2009) destaca o caráter 

performativo da identidade: 

Muitas sentenças descritivas acabam funcionando como performativas. Assim, por 

exemplo, uma sentença como “João é pouco inteligente”, embora pareça ser 

simplesmente descritiva, pode funcionar – em sentido mais amplo – como 

performativa, na medida em que sua repetida enunciação pode acabar produzindo o 

“fato” que supostamente deveria apenas descrevê-lo (SILVA, 2009, p.93). 

 

Tomando o exemplo supracitado, podemos afirmar que a mídia tem papel de 

protagonismo na construção da identidade de uma sociedade por meio de seus enunciados. Se 

a repetição pode produzir o fato, os enunciados imperativos de magreza produzem uma norma 

e consequentemente uma diferença.  

Normalizar significa atribuir a essa identidade todas as características positivas 

possíveis, em relação às quais as outras identidades só podem ser avaliadas de forma 

negativa. A identidade normal é ‘natural’, desejável, única. A força da identidade 

normal é tal que ela nem sequer é vista como uma identidade, mas simplesmente 

como a identidade (SILVA, 2009, p.83). 

 

A afirmação de uma identidade é a negação de outras, por isso, a diferença só existe por 

causa da identidade. Silva (2009) aponta que a afirmativa de uma identidade é a negação de 
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outras. Ao produzir enunciados que afirmam a identidade de um ideal específico de estética 

para o corpo feminino é produzida automaticamente a negação de todas as outras formas 

corporais possíveis. Normaliza-se um padrão e tudo que estiver fora dele é visto como diferente, 

curioso. Em termos de cultura podemos ressaltar a questão do ‘étnico’. A cultura diferente é 

sempre aquela que não pertence à hegemônica. Derrida (1981 apud SILVA, 2009), explica que 

as identidades são construídas a partir do binarismo. As oposições binárias sempre privilegiam 

a norma, como exemplo: brancos e negros, heterossexuais e homossexuais, masculino e 

feminino - sempre há uma relação de poder nos opostos binários.  

É justamente numa teoria de descentralização da identidade que Hall (1992) observa as 

mudanças deste conceito na modernidade tardia, termo que ele usa para falar sobre o período 

contemporâneo ou pós-moderno.  

Hall elencou cinco “motivos” para explicar o descentralizamento da identidade do 

indivíduo na modernidade tardia - As tradições do pensamento marxista. Apesar dos escritos 

de Marx serem do século XIX e não do século XX, suas teorias foram reinterpretadas na década 

de 1960, provocando novos questionamentos e contradições sobre a posição do indivíduo na 

sociedade; a descoberta do inconsciente por Freud, que explica a identidade como sendo algo 

mutável, construída por processos conscientes e inconscientes do indivíduo; o trabalho do 

linguista Ferdinand de Saussure, que afirma que não somos os autores das nossas falas e das 

nossas afirmações. Saussure acredita que a língua é um sistema social e não individual; o estudo 

realizado por Michel Foucault, que destacou um novo tipo de poder, que ele denominou de 

'poder disciplinar'; e o quinto e último avanço destaca o feminismo e os novos movimentos 

surgidos nos anos 60, que buscavam evidenciar a identidade social de cada grupo. O feminismo, 

em especial, que mais do que questionar a posição da mulher na sociedade, provocou reflexões 

sobre as identidades sexuais e de gênero. 

Ao mudar o corpo, o indivíduo pretende mudar sua vida, modificar seu sentimento 

de identidade. A cirurgia estética não é a metamorfose banal de uma característica 

física no rosto ou no corpo; ela opera, em primeiro lugar, no imaginário e exerce uma 

incidência na relação do indivíduo com o mundo (BRETON, 2003, p. 30). 

 

Seria, então, a busca por esta identidade descentralizada na contemporaneidade um dos 

motivos das tantas modificações no corpo destacadas por David Le Breton? O corpo é hoje, 

segundo Santaella (2004), um dos sintomas da cultura contemporânea. Hall (1992, p.10) 

utilizou a teoria do psicanalista Lacan (1977) para explicar que a identidade do sujeito é 

formada a partir do olhar o 'Outro'. 

Os psicotrópicos cinzelam o humor, a cirurgia estética ou a plástica modifica as 

formas corporais ou o sexo, os hormônios ou a dietética aumentam a massa muscular, 
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os regimes alimentares mantém a silhueta, os piercings ou as tatuagens dispensam 

os sinais da identidade sobre a pele ou dentro dela, a body art leva ao auge essa lógica 

que transforma o corpo abertamente no material de um indivíduo que reivindica 

remanejá-lo à vontade e revelar modos inéditos de criação (BRETON, 2003, p. 28). 

 

O sujeito constitui a identidade a partir do olhar do 'Outro' e está inserido em um mundo 

onde não existem mais padrões verticais, cada um busca identidade em sua singularidade 

usando o corpo - principal ponte de ligação entre subjetividade e sociedade como instrumento 

de manifestação cultural. 

O desinvestimento dos sistemas sociais de sentido conduz a uma centralização maior 

sobre si. A retirada para o corpo, para a aparência, para os afetos é um meio de 

reduzir a incerteza buscando limites simbólicos o mais perto possível de si. Só resta 

o corpo para o indivíduo acreditar e se ligar (BRETON, 2007, p.32). 

 

É na extremidade carnal que o homem contemporâneo exprime desejos, angústias, 

insatisfações e busca referências de pertencimento. 

Canclini (2006) destaca que em decorrência da heterogeneidade as pessoas buscam 

símbolos que as unifiquem. Esses símbolos são cada vez menos os de etnia, raça, classe ou 

nacionalidade. Seriam esses símbolos, então, a aquisição de mercadorias que adornam e 

atribuem valor ao indivíduo e ao trato com o corpo? 

A aparência corporal responde a uma ação do ator relacionada com o modo de se 

apresentar e se representar. Engloba a maneira de se vestir, a maneira de se pentear 

e ajeitar o rosto, de cuidar do corpo, etc., quer dizer, a maneira quotidiana de se 

apresentar socialmente, conforme as circunstâncias, através da maneira de se colocar 

e do estilo de presença. O primeiro constituinte da aparência tem relação com as 

modalidades simbólicas de organização sob a égide do pertencimento social e 

cultura do ator. Elas são provisórias, amplamente dependente dos efeitos da moda 

(BRETON, 2007, p.77, grifo nosso). 

 

Segundo Breton (2007, p. 88), vivemos hoje em uma sociedade problemática, onde as 

pessoas tendem a buscar cada vez mais a autorreferência, a procurar em si o que antes 

procuravam no sistema social de sentido e de valores da comunidade à qual pertencem. 

As identidades são agora construídas pela moda e pelo consumo, por meio das mídias 

que são plataformas divulgadoras destes símbolos. Kellner (2001) utiliza a figura da cantora 

Madonna como exemplo máximo da construção de um produto essencialmente midiático, nos 

levando a refletir que toda figura construída pela mídia possui um valor de mercado, imbuído 

de ideologias de consumo e hedonismo. 

A nosso ver as imagens criadas por Madonna e sua recepção esclarecem o caráter de 

construto social da identidade, da moda e da sexualidade [...] No entanto, ao 

privilegiar a imagem, a aparência, a moda e o estilo na produção da identidade, 

Madonna reforça as normas da sociedade consumista que possibilita a criação de um 
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novo ‘eu-mercadoria’, por meio do consumo e dos produtos da indústria da moda 

(KELLNER, 2001, p.335). 

 

Partindo do pressuposto de que a moda funciona como um código que atribui 

significados de pertencimento e exclusão - a roupa que veste o corpo e produz identidades 

individuais na sociedade contemporânea - confirma a teoria de Kellner, de que a identidade é 

um construto, algo a ser modelado, inventado e alterado.  

Se as roupas que vestem o corpo estão impregnadas de símbolos e imaginários, o corpo 

em si também é uma mídia. Este “eu-mercadoria”, citado por Kellner, vale também para o 

corpo, especialmente o feminino.  

Portanto, as formas corporais, a silhueta, a estética e a apresentação social que o sujeito 

faz de seu corpo no âmbito social, é fator constituinte na construção destas identidades 

flutuantes e moldáveis. 

A Teoria Corpomídia, criada pelas professoras Helena Katz e Christine Greiner (2015), 

afirma que o corpo comunica, é este em si, uma mídia. 

Associando tal teoria ao nosso objeto, os corpos das modelos profissionais são símbolos 

multiplicadores de um padrão que oprime a mulher, subjugando-a a um objeto que deve ser 

moldado para caber no padrão imposto pela indústria da moda – formadora de identidades - no 

período contemporâneo. 

A Teoria Corpomídia nutriu-se da confluência desses estudos (interdisciplinares). 

Como foi gestada na área da Comunicação a sua nomeação teve como ponto de 

partida a necessidade de afirmar a importância das discussões do corpo não apenas 

na mídia (corpo na publicidade, corpo na televisão, etc.), mas a de propô-lo, ele 

mesmo, como uma mídia, um corpomídia (KATZ, GREINER, 2015, p.8). 

As mídias, segundo Silverstone (2002), fazem parte do cotidiano das pessoas, regulando 

hábitos e legitimando tendências e comportamentos. De acordo com o autor, as interações 

midiáticas são um aspecto essencial na formação e na experiência do sujeito contemporâneo 

com seu meio social, consigo mesmo e com o Outro. 

Se o imaginário é cimento social, como afirma Maffesolli (2003), as mídias são espaços 

essenciais para a disseminação destas imagens que constroem este imaginário que socializa e 

integra; ou, exclui.  

É impossível escapar à presença, à representação da mídia. Passamos a depender da 

mídia, tanto impressa como eletrônica, para fins de entretenimento e informação, de 

conforto e segurança, para ver algum sentido nas continuidades da experiência... 

(SILVERSTONE, 2002 p. 12). 
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Entender as mídias para além das plataformas que propagam informações é 

compreender seu papel nas dinâmicas sociais e culturais. Mais do que informar, as mídias 

socializam o indivíduo e propagam padrões que viram senso-comum. É imprescindível nos 

atentarmos ao fato de que produtos midiáticos são também produtos de uma indústria e, por 

consequência, estão impregnados de ideologias, sejam de mercado ou políticas.  

É no mundo mundano que a mídia opera de maneira mais significativa. Ela filtra e 

molda realidades cotidianas, por meio de suas representações singulares e múltiplas, 

fornecendo critérios, referências para a condução da vida diária, para a produção e 

manutenção do senso comum (SILVERSTONE, 2002, p.20). 

Partindo do pensamento de Silverstone (2002) que afirma ser a mídia um meio 

dependente do senso comum e, ao mesmo tempo, reprodutora, manipuladora e exploratória do 

mesmo, podemos formular a hipótese de que a identidade feminina passa por severas induções 

quando exposta ao longo de sua formação e socialização a tantas imagens associadas a textos 

imperativos que legitimam e impõem de forma sutil o que é esteticamente desejável e o tipo de 

comportamento que um indivíduo de gênero feminino deve adotar para sua afiliação social. 

Através da mídia o mundo é “apresentado e representado: repetida e interminavelmente”. 

Thompson (1998) entende a construção da identidade do indivíduo, a qual ele denomina 

self, como projeto simbólico que é modelado durante o curso da vida do indivíduo por meio de 

experiências mediadas.  

[...] os indivíduos também se servem seletivamente da experiência mediada, 

enlaçam-na com a experiência vivida, que forma o tecido conectivo de suas vidas 

diárias; e se a experiência mediada for de fato incorporada reflexivamente no projeto 

do self, ela pode adquirir uma profunda e permanente relevância (THOMPSON, 

1998, p.199). 

 

Deste modo, segundo o autor “viver num mundo mediado implica um contínuo 

entrelaçamento de diferentes formas de experiência”.  

A formação da identidade do indivíduo na contemporaneidade, como citado em tópico 

anterior a partir dos Estudos Culturais, especialmente de Stuart Hall (2015), que defende a 

descentralização da identidade no sujeito pós-moderno, está diretamente ligada aos símbolos 

que produzem o imaginário coletivo por meio dos veículos mediáticos.  

A questão ‘identidade’, está sendo extensamente discutida na teoria social. Em 

essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, que por tanto tempo 

estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado 

(HALL, 2015, p.9). 
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Foucault (2015) afirma que a ‘docilização de corpos’ era exercida pelo Estado por meio 

do que ele denomina de ‘biopoder’ na sociedade industrial, que antecede a sociedade de 

consumo. O Estado exercia o poder da dominação sob os corpos dos trabalhadores a fim de 

aumentar a produção e não permitir que as pessoas questionassem ou resistissem ao sistema.  

 

1.4 Corpo e visibilidade – múltiplas identidades 

Falamos sobre os imperativos de consumo estético como forma de violência simbólica, 

exercida pelos mecanismos de poder vigentes na contemporaneidade. Tendo este panorama em 

vista, é importante agora pensarmos nas possibilidades de resistir aos padrões hegemônicos de 

beleza, lançando assim, o olhar ao movimento feminista como vertente que traz brechas e abre 

novos caminhos às mulheres. Se não há resistência, não há poder, segundo a teoria foucaultiana. 

Portanto, para falarmos em poder e em dominação, falaremos também em resistência, em novos 

corpos fora do padronizado pelo poder dominante, das múltiplas identidades e formas de 

corporeidade.  

 

[...] quando se define o exercício do poder como um modo de ação sobre a ação dos 

outros, quando o caracterizamos pelo "governo" dos homens uns sobre os outros – 

no sentido mais largo do termo – inclui-se, nesse caso, um elemento importante: a 

liberdade. O poder não se exerce senão sobre "sujeitos livres" e enquanto são "livres" 

– entendamos por isso sujeitos individuais ou coletivos que têm diante de si um 

campo de possibilidades no qual muitas condutas, muitas reações e diversos modos 

de comportamento podem ter lugar. Onde as determinações estão saturadas, não há 

relações de poder: a escravidão não é uma relação de poder quando o homem está 

acorrentado (trata-se, então, de uma relação física constrangedora), mas somente 

quando o homem pode movimentar-se e, no limite, fugir (FOUCAULT, 2003, 

p.237). 

 

Esta resistência que Foucault afirma ser inerente às relações de poder se aplica, no caso 

desta discussão, à estrutura social falocentrada, e é a principal pauta do movimento feminista 

que visa a igualdade entre os gêneros. A palavra feminismo deriva do francês, femmé, ou seja, 

abrange todas as questões relativas à mulher. É também uma política que cada uma, dentro de 

sua subjetividade enquanto indivíduo, adota em sua vida cotidiana como forma de resistir aos 

mecanismos de dominação do patriarcado, seja em instituições como a Igreja, a Família, o 

mercado de trabalho, ou nas mídias enquanto veículos que legitimam padrões e representações 

do corpo feminino, contribuindo para a construção de um imaginário social que idealiza as 

formas corporais da mulher e influencia diretamente na autopercepção e na construção da 

identidade das mesmas. A mídia tem trabalhado para exaltar o padrão e negar a diferença, ainda 

que de forma muito camuflada. Por isso, o feminismo enquanto movimento contestador, que 
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questiona as falas naturalizadas proferidas pelo poder e pelo status quo é fundamental no 

processo de afirmação de outras identidades, de outros corpos e silhuetas.  

 Nas décadas de 60 e 70, as questões de identidade e diferença foram inegavelmente 

importantes tendo conseguido abrir espaços e canais de expressão institucionais, 

como a imprensa feminista, o cinema de mulher, e os estudos feministas enquanto 

área de conhecimento. Neste quadro, a introdução da categoria gênero representou o 

aprofundamento e a expansão das teorias críticas feministas. Os estudos das relações 

de gênero, agora substituindo as noções de identidade, passam a privilegiar o exame 

dos processos de construção destas relações e das formas como o poder as articula 

em momentos datado social e historicamente, variando dentro e através do tempo e 

inviabilizando o tratamento da diferença sexual como ‘natural’ (DE HOLLANDA, 

1994, p.15). 

 

As conquistas de igualdade em âmbitos políticos, como por exemplo, o direito ao voto 

e direitos civis, são avanços mais ilustrativos e menos abstratos na luta pela igualdade de 

gêneros do que a questão que abordamos aqui: a representação do corpo, que é visto como uma 

questão essencialmente simbólica, a violência que sofrem as mulheres por meio de imperativos 

é silenciosa e naturalizada, portanto, os avanços do movimento feminista contemporâneo, como 

forma de resistir aos padrões e ao poder dominante, estão no campo do simbólico.  

Se a luta contra a opressão que fere a liberdade de corpos, imputa culpa e dissemina 

padrões é atual, sua raiz é bastante antiga. Segundo Vigarello (2006), o gênero destinado a 

ilustrar a beleza, já no século XVI, era o feminino. Fica bem delimitado, à época, que a força e 

o trabalho estão destinados ao homem, e a beleza e a passividade estão destinadas às mulheres, 

ressaltando que esta beleza é sempre voltada ao olhar androcentrado. “A mulher, em 

compensação, deve vigiar essa tez para melhor ‘alegrar e deleitar’ o homem fatigado e 

enfastiado”. (2006, p.24). 

Vê-se, então, a beleza diretamente associada à passividade, o feminino fica refém de 

uma beleza a ser contemplada, a agradar e deleitar os olhos do homem. Em referência ao século 

XVI: “a mulher é perfeição de adorno: ‘suficiente em si mesma’, ela é inteiramente ‘dada’. Já 

‘o homem é o que ele torna’, ultrapassagem, empreendimento, até mesmo enfrentamento, tantas 

diferenças fundamentam a visão dos gêneros na modernidade. (VIGARELLO, 2006, p.30, grifo 

nosso). É fato que os padrões corporais foram mudando ao longo da história, ora a mulher 

deveria ter formas mais robustas para demonstrar que seria boa procriadora e também para 

mostrar que seus homens eram bons provedores e que havia abundância na alimentação em 

seus lares, o que era sinônimo de riqueza em períodos renascentistas.           

Os padrões são construções discursivas. Se nunca fosse nomeada, temida e abominada, 

a chamada ‘celulite’ poderia ser apenas um detalhe e não pauta jornalística contemporânea. 
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Um objeto sobretudo ganhou um novo lugar nas conversas do médico entre as duas 

guerras antes de repercutir rapidamente nos tratados de beleza: a celulite. Louis 

Alquier confirma a ‘descoberta’, em 1924, depois de um rápido comunicado 

apresentado no ano anterior à Sociedade de Medicina de Paris. Ele lembra uma 

evidência há muito negligenciada: ‘grânulos de nodosidade’ perceptíveis nas 

mulheres ‘sob a pele a ser beliscada’, ou, mais ainda, uma consistência particular 

mesclando espessura, e rugosidade, a sensação dita da pele de ‘casca de laranja’ 

obtida a ser franzida a epiderme (VIGARELLO, 2006, p. 168, grifo nosso). 
 

 Ao final dos anos 1930, a ciência biológica aliada à mídia causa pânico entre as 

mulheres. A revista Vogue declara guerra à ’imperfeição’ estética e à gordura. A mídia, neste 

sentido, ocupa o lugar de comunicar a descoberta, os tratamentos possíveis, e, claro, imputar 

culpa às mulheres por terem celulite. 

 
a celulite obriga a reforçar o arsenal emagrecedor: exercícios, massagens, roletes 

diversos (o point roller entre outros, com suas ‘sessenta ventosas de sucção’), 

“aplicações elétricas, chicotadas “automassageadoras”, parafinoterapia. Sinal último 

dessa importância da ‘moléstia’, Guerlain cria em seu instituto, no fim dos anos 

1930, vários espaços especificamente concebidos por ele. Da constatação medicinal 

às recomendações estéticas, a celulite se impõe com a seriedade de objetos 

cientificamente confirmados (VIGARELLO, 2006. p. 168). 

 

Independente dos padrões serem mutáveis e particulares a cada época, é importante 

salientar que sempre houve padrões. Esperava-se que a mulher preenchesse algum molde, seja 

o da pele alva – beleza da face característica ao período colonialista no Brasil, designando que 

esta mulher de pele branca e clara não se expunha aos trabalhos braçais considerados ‘menores’, 

destinados às mulheres pobres ou ao masculino. Mulheres claras pertenciam ao lar e aos 

cuidados com o marido. Este padrão influencia a mulher contemporânea que ainda mantém o 

constante posicionamento de agradar aos olhos de terceiros e que limitou e limita a identidade 

da mulher a um corpo – seja ele robusto, seja ele esquálido, seja a pele bronzeada, seja a bem 

clara. Esta limitação vai para além dos símbolos dissipados através de diferentes comunicações. 

Segundo Bourdieu (2014), o dispêndio de tempo e finanças com cuidados estéticos é uma forma 

de contenção. Vide que a partir de registros supracitados do século XVI a beleza feminina está 

associada diretamente ao lar, ao repouso, ao deleite do homem.  

Nos interessa agora lançar o olhar a partir dos anos 1910, quando a beleza do século XX 

é ilustrada através de uma silhueta esguia e magra. Se no século XIX as mulheres usavam 

espartilho, é no século XX que a ideia de corpo a ser construído e moldado com a ajuda do 

consumo estético inunda o imaginário das mulheres. 

No período pós-guerra, as mulheres já começam a ter uma vida fora do lar, mas a beleza, 

esta, teria que permanecer irretocável; e a mídia, ferramenta imprescindível para comunicar os 
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imperativos, colabora para consolidar a fantasia de que mulheres devem estar belas para seus 

homens, mesmo com o trabalho fora do ambiente doméstico ocupando suas rotinas. 

 

 Daí os novos artigos sobre ‘a maneira de permanecer bonita o dia inteiro’, esses 

anúncios melindrados por alguma ligação imaginária entre ‘ociosidade’ e ‘cuidados 

de beleza’, depoimentos frequentes de ‘funcionárias’, ‘telefonistas’, ‘datilógrafas’, 

entrevistadas pelas revistas de novo gênero sobre ‘o que elas fazem para continuar 

belas’, mesmo que pudessem ser impedidas pela atividade cotidiana. Isso supõe 

instrumentos redimensionados: espelhos, caixinhas de pó-de-arroz, batom de lábios, 

perfumes adequados a qualquer hora do dia...  ‘A mulher que trabalha’ deve ser 

‘também agradável de se ver’ ao chegar e ao sair do trabalho (VIGARELLO, 2006, 

p.147). 

 

Fica claro que, mesmo após a gradativa inserção da mulher no mercado de trabalho, a 

‘obrigatoriedade’ da beleza não ficou de lado. Eis a questão central que pretendo discutir: dentre 

as conquistas obtidas pelos movimentos que visam a igualdade entre gêneros, resistir aos 

imperativos estéticos aos quais as mulheres são submetidas e estão em voga até – e ainda mais, 

nos dias de hoje, é uma das principais pautas do movimento feminista contemporâneo. “A 

trajetória do pensamento feminista nestes últimos anos, sua progressiva flexibilização e atual 

alcance teórico e político são, de certa forma, também a expressão do complexo processo em 

direção a uma crítica radical da cultura neste fim de milênio”. (DE HOLLANDA, 1994, p.19). 

Desta forma, o feminismo é contracultura. É dentro do movimento onde mulheres 

buscam afirmar suas identidades consideradas diferentes pelo padrão hegemônico de beleza, 

padrão este construído por homens a serviço de homens.  

Apoiadas na segurança de pertença comunitária e subsidiadas por ideias de resistência 

e aceitação promovidas pelo feminismo, mulheres afirmam suas identidades e questionam a 

cultura. A fotógrafa Beatriz Alvez foi na contramão da cultura que exalta corpos 

‘photoshopados’ e irreais, e montou o projeto “Esse Corpo é MEU”. Por meio da comunicação 

em redes sociais e postagem de fotos, ela, através da fotografia de mulheres ‘comuns’, afirma 

a identidade destas, no grupo e na sociedade.  

 

Quando entrei na universidade tive um contato mais próximo com o feminismo. Com 

palavras como ‘empoderamento’, ‘amor próprio’, ‘empatia’, ‘sororidade’. E aprendi 

que devemos usá-las com mulheres e com o resto do mundo, principalmente, com 

nós mesmos. Eu ainda não consegui encarar uma rotina na frente do espelho 

sorrindo. Às vezes, eu ainda me acho difícil de ser amada pela minha aparência. Por 

causa do meu tamanho. (PROJETO ESSE CORPO É MEU, on-line)2. 

 

Figura 1 – Foto da modelo Fabrine Medeiros 

                                                           
2 Projeto “Esse corpo é meu”. Disponível em:<http://essecorpoemeu.tumblr.com>. Acesso em: 20 jan. 2016. 
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Fonte: Projeto Esse corpo é meu 

Apesar de a ditadura da magreza e da boa-forma estar em vigência na sociedade 

ocidental contemporânea, oprimindo mulheres como Beatriz Alves, um novo nicho de mercado 

tem sido explorado: o plus size. Da língua inglesa, em tradução literal, tamanho maior. Em 

termos de mercado, o plus size contempla mulheres que vestem manequim acima de 44. A 

indústria da moda investiu em propagandas específicas para este tipo de público e também em 

modelos para estampar tais publicidades. A moda não podia ignorar estas mulheres, enquanto 

cifra e consumidoras em potencial. A roupa desfilada pela modelo que ostenta ossos saltando à 

pele em passarelas de alta costura também precisa servir nas mulheres e consumidoras “reais”.  

Figura 2 – Foto da modelo Candice 



40 
 

 

Fonte: Site Moda Plus Size: Maria Morena3 

 

Se a intenção é democratizar a moda por meio da categoria que contempla o manequim 

acima de 44, onde estaria a tal democratização quando o ‘tamanho maior’ é estabelecido a partir 

de um tamanho padrão (pequeno)? O plus size, pensado para além da questão econômica 

interessante ao mercado de moda, é uma forma de classificação e mais um mecanismo de 

atuação do poder. Uma forma de classificar o corpo de uma mulher no ato de comprar uma 

veste para seu corpo. Como já falamos neste capítulo em Silva (2009), as identidades são uma 

construção social, formadas por estruturas simbólicas e discursivas. No caso plus size, a 

classificação do corpo feminino a partir do manequim 44 faz parte do processo que consolida, 

neste caso, as relações de poder. Se a palavra plus é usada para se referir a tamanhos grandes, 

maiores, podemos colocar a questão: ‘grande em relação a quê?’, aos padrões do mínimo, 

porém não há nomenclatura de ‘minor size’, por exemplo, para os tamanhos abaixo de 44. Há 

também uma negação das diferenças falseada por aceitação, uma vez que as modelos retratadas, 

apesar do tamanho ‘plus’, também são ilustradas de forma plástica, assim como as modelos dos 

manequins menores. Celulites amenizadas por photoshop e a negação evidente da gordura é o 

que se vê nas imagens, como ensina a unidade informativa a seguir: 

Há quem acredite que para trabalhar para marcas de tamanhos grandes basta 

ser gordinha e não se preocupar com a balança, porém não é bem assim. A 

                                                           
3 MODAPLUSSIZE: Maria Morena. Disponível em:<http://www.modaplussizecuritiba.com.br/modelos-plus-

size-que-estaobombando-mundo-fashion/>. Acesso em: 20 jan. 2016.   



41 
 

modelo Mayara Russi, 27, por exemplo, atua no mercado desde os 15 anos. 

Chegou a vestir o número 60, mas precisou perder 60 kg para conseguir mais 

trabalhos.  ‘Nem mesmo as lojas que tinham roupas do meu tamanho me 

contratavam porque achavam que elas não estavam caindo bem’. Para manter 

a silhueta que lhe garante mais oportunidades, Mayara tem uma dieta regrada 

e pratica exercícios. ‘Porque, independentemente de sermos plus size ou não, 

as marcas querem trabalhar com mulheres que pareçam com a saúde em dia’, 

explica (ESTILO UOL.COM, on-line)4. 

 

A normalização está clara: o padrão ‘aceitável’ para a moda tradicional vai até o 44, a 

partir disto, há uma fabricação de roupas e marketing específico voltados a este público. É 

criada, então, uma subdivisão de corpos, tendo em vista o olhar de Lipovetsky (2009), que 

afirma a moda como sendo extensão do corpo, uma ‘encenação sofisticada’ do mesmo, 

podemos pensar a questão do consumo como forma de padronização de caráter excludente.  

  

                                                           
4 ESTILO UOL.COM. MODA. Sem barriga e celulite: padrão de beleza também afeta modelos plus size. 

Disponível em: <http://estilo.uol.com.br/moda/noticias/redacao/2016/09/13/sem-barriga-e-celulite-padrao-de-

beleza-tambem-afeta-modelos-plus-size.htm>. Acesso em: 20 jan.2016.  



42 
 

Figura 3 – Foto da modelo Ashley Graham 

 

Fonte: HuffPost Style5 

 

Figura 4 – Foto da Modelo Candice Huffine 

 

                                                           
5 HUFFPOST STYLE. Ashley Graham Is The Face Of Forever 21's Spring 2016 Plus-Size Lines. Disponível 

em: <http://www.huffingtonpost.ca/2016/01/20/ashley-graham-forever-21_n_9032372.html>. Acesso em: 20 

jan.2016. 

 

http://www.huffingtonpost.ca/2016/01/20/ashley-graham-forever-21_n_9032372.html
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Fonte: Independent6 

                                                           

6 INDEPENDENT.CO.UK. Pirelli calendar 2015: First plus-size model Candice Huffine is featured alongside 

Adriana Lima and Natalia Vodianova in a fetish-themed shoot. Disponível em: 

<http://www.independent.co.uk/life-style/fashion/news/pirelli-calendar-2015-adriana-lima-gigi-hadid-and-plus-

size-model-candice-huffine-pose-for-steven-9867474.html>. Acesso em: 20 jan.2016. 

http://www.independent.co.uk/life-style/fashion/news/pirelli-calendar-2015-adriana-lima-gigi-hadid-and-plus-size-model-candice-huffine-pose-for-steven-9867474.html
http://www.independent.co.uk/life-style/fashion/news/pirelli-calendar-2015-adriana-lima-gigi-hadid-and-plus-size-model-candice-huffine-pose-for-steven-9867474.html
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Figura 5 - Foto da modelo Fluvia Lacerda, a mais conhecida modelo plus size no Brasil 

 

Fonte: Alinne Rosa7 

 

A partir das questões tratadas neste capitulo, passaremos a refletir, no seguinte, sobre as 

dinâmicas de dominação exercidas atualmente pela indústria do consumo que não aceita 

consumidores ‘falhos’. O consumo como vertente do imaginário não tem finalidade racional ou 

prática, a finalidade é simbólica e opera diretamente no desejo do indivíduo.  

 

                                                           
7 ALINNE ROSA. Frivolidades essenciais de uma mulher. Disponível 

em:<http://www.alinnerosa.com/2015/03/fluvia-lacerda-estrela-campanha-da.html>. Acesso em: 20 jan.2016. 

http://www.alinnerosa.com/2015/03/fluvia-lacerda-estrela-campanha-da.html
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CAPÍTULO II 

O CORPO COMO MERCADORIA 

 

Neste capítulo, iremos tratar de um dos principais aspectos da sociedade contemporânea, 

que é o consumo. Lançaremos o olhar para as questões simbólicas inerentes ao ato de consumir. 

Nos primeiros tópicos refletiremos sobre a manifestação da cultura e da identidade do sujeito 

por meio do consumo. Como o consumo pode sinalizar os hábitos, a cultura e os valores de um 

tempo? É a partir desta indagação que desdobraremos para os tópicos subsequentes, onde 

refletiremos o corpo, em si, como uma mercadoria no mercado simbólico de bens, pensaremos 

o papel da mídia na legitimação do corpo como algo inacabado, que carece do consumo para 

se ressignificar. Por último, no tópico que fecha o capítulo veremos o corpo como ferramenta 

laboral, materializado como capital no cenário em que modelos profissionais utilizam seus 

corpos para ganhos econômicos. 

 

2.1 Sociedade de consumo 

Pensar o consumo é essencial para compreender a dinâmica cultural em que estamos 

inseridos, uma vez que o ato de consumir vai para além dos aspectos econômicos intrínsecos 

ao mercado, o consumo é, sobretudo, um organizador social e dá sentido aos acontecimentos, 

basta observar que o consumo muitas vezes está atrelado a rituais, a datas comemorativas e a 

associações afetivas. Canclini (1991) defende uma ideia de consumo como processo de 

cidadania, o autor explica que os bens possuem significados simbólicos e não apenas mercantis.  

Comprar objetos, pendurá-los ou distribuí-los pela casa, assinalar-lhes um lugar em 

uma ordem, atribuir-lhes funções na comunicação com os outros, são os recursos 

para se pensar o próprio corpo, a instável ordem social e as interações incertas com 

os demais. Consumir é tornar mais inteligível um mundo onde o sólido se evapora. 

Por isso, para além de serem úteis para a expansão do mercado e a reprodução da 

força de trabalho, para nos distinguirmos dos demais e nos comunicarmos com eles, 

como afirmam Douglas e Isherwood, ‘as mercadorias servem para pensar’ 

(CANCLINI, 1991, p.83). 

 

O autor propõe uma nova ideia sobre o consumo e se posiciona de forma contrária ao 

que ele chama de senso comum, que associa o ato de consumir a ‘gastos inúteis’ e ‘compulsões 

irracionais’. Defendendo, assim, o consumo como prática que contribui para a regularização 

dos desejos dos atores sociais, transformando estes desejos em atos ‘socialmente regulados’ por 

meio do consumo.  
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Portanto, consumir é um sintoma cultural, e é a partir do consumo que podemos refletir 

sobre as práticas de um povo, sobre seus símbolos e seu imaginário social.  Da ordem do 

simbólico, o consumo e seus signos precisam comunicar seu sentido a todos, ricos e pobres, 

homens e mulheres. A simbologia das mercadorias faz sentido em todas as classes, devido à 

globalização e ao acesso à informação. Exemplo simples são as falsificações de marcas 

internacionais clássicas, conhecidas por seu alto custo que estão presentes em grandes centros 

urbanos. Por exemplo, em São Paulo, a Rua 25 de Março, e em Nova York, o bairro de 

Chinatown. Nestes grandes centros de compras, encontra-se réplicas de produtos das marcas 

Louis Vuitton, Chanel, Nike, entre outras, que estabelecem significados de afiliação social e 

poder de compra.  

O consumo e as marcas estão, de certa maneira, disponíveis para todos. Através da 

compra, as pessoas atribuem sentido à sua identidade. Os adereços que usamos são um 

termômetro que indicam quais são os símbolos e, consequentemente, os valores que as 

sociedades vêm enaltecendo. Ao comprar uma bolsa de marca famosa, seja a original em Paris, 

seja a réplica na 25 de Março, está acontecendo um processo de afirmação de identidade e 

racionalização social que vão para além de adquirir um objeto, no caso, a bolsa, que serviria 

basicamente para guardar pertences.  

O símbolo se faz maior que o produto. O consumo é muito mais de ordem afetiva do 

que uma atitude prática pela necessidade de adquirir um bem material. “Cultura e consumo têm 

uma relação sem precedentes no mundo moderno” (MCCRACKEN, 2003, p.11). Estabelece-

se assim, o pensar a cultura e o consumo como atividades diretamente conectadas.  

As ciências sociais demoraram para perceber essa relação, e demoraram ainda mais 

para avaliar sua significação. Em geral, falharam em perceber que o consumo é um 

fenômeno totalmente cultural... o consumo é moldado, dirigido e constrangido em 

todos os seus aspectos por considerações culturais. O sistema de design e produção 

que cria os bens de consumo é uma empreitada inteiramente cultural. Os bens de 

consumo nos quais o consumidor desperdiça tempo, atenção e renda são carregados 

de significado cultural. Os consumidores utilizam esse significado com propósitos 

totalmente culturais. Usam o significado dos bens de consumo para expressar 

categorias e princípios culturais, cultivar ideais, criar e sustentar estilos de vida, 

construir noções de si e criar (sobreviver a) mudanças sociais (MCCRACKEN, 2003, 

p.11). 

 

Se o consumo, como afirmam Canclini e MacCracken, é uma forma de estabelecer 

significações sociais, refletir as práticas de consumo na contemporaneidade é entender para 

onde a sociedade tem caminhado. Observando o atual panorama, podemos apontar uma cultura 

hedonista, onde os sujeitos estão cada vez mais voltados a si mesmos.  
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a moda está nos comandos de nossas sociedades; a sedução e o efêmero tornaram-

se, em menos de meio século, os princípios organizadores da vida coletiva moderna; 

vivemos em sociedades de dominante frívola, último elo de plurissecular aventura 

capitalista-democrática-individualista (LIPOVETSKY, 2009, p.13). 

 

Nos interessa lançar o olhar para o consumo de moda, que está diretamente ligado ao 

objeto da presente pesquisa. Considerando a moda como ‘extensão do corpo’, e atentos ao olhar 

crítico de Lipovetsky (2009), que credita à moda o posto de ‘pedra angular’ e principal 

organizador das sociedades moderna e contemporânea, o consumo de moda (vestimentas e 

acessórios), como prática que “manipula e quadricula racionalmente a vida individual e social 

em todos os seus interstícios; tudo se torna artifício e ilusão a serviço do lucro capitalista e das 

classes dominantes” (LIPOVETSKY, 2009, p.182), tendo como principal apelo publicitário a 

ordem do desejo. Necessidade e desejo são trabalhados pela indústria da publicidade a fim de 

induzir a compra “Você merece”, “Você precisa”. Aludindo assim, produtos a estilos de vida, 

compra-se o sonho, o simbólico.  

A dominação de classes pensada pelo autor refere-se à questão econômica. Voltando ao 

exemplo da venda de bolsas em réplica, quem atribui o sentido simbólico do valor da marca é 

a classe com poder aquisitivo mais alto. A classe com menor poder aquisitivo consome a partir 

das práticas que observa no topo da pirâmide econômica. 

Consome-se, então, para pertencer. E este consumo é incentivado também pelas linhas 

de crédito. Nada é inacessível nos grandes centros de compra, tudo é acessível e parcelado de 

acordo com o bolso do consumidor. 

o centro instaurou, para quem assim o desejar, o modo mais moderno de pagamento: 

o cartão de crédito. Liberta dos cheques, do dinheiro líquido... e até dos fins dos 

meses difíceis... Dovarante, para pagar, basta mostrar o cartão e assinar a factura. É 

tudo. Todos os meses receberá uma lista de contas que pode pagar de uma só vez ou 

por prestações mensais (BAUDRILLARD, 2008, p.20). 

 

             Com a acessibilidade de compra, seja pelas linhas de crédito, seja pela falsificação de 

produtos, o consumo tem se tornado cada vez mais democrático, o que de certa maneira 

alimenta a dinâmica da compra sem fim: se o sujeito consome para pertencer e os símbolos 

mudam constantemente, não é preciso que um produto ‘acabe’ para que se adquira outro. Basta 

a necessidade de reafirmar sua identidade por meio das vestimentas.  

O entusiasmo pela moda de modo algum se limitou aos ricos, mas rapidamente se 

difundiu em toda a sociedade, estendendo-se à classe de empregadores industriais e, 

finalmente, até os trabalhadores rurais: todos começaram a sentir alguma compulsão 

de ‘estar na moda’ (CAMPBELL, 2001, p. 38). 
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Thorstein Veblen aborda a questão do consumo com finalidade de demonstração de 

distinção e condição social na obra A Teoria da Classe Ociosa, publicada em 1899, o que nos 

mostra que a tendência de consumo com finalidade de pertencimento não é tão recente. “Torna-

se indispensável adquirir e acumular propriedade a fim de conservar o próprio bom nome, logo 

que a posse de muitos bens se torna assim a marca da eficiência pessoal” (VEBLEN, 1899/1983, 

p.19). 

O ato de consumir na contemporaneidade seria, então, uma forma de adquirir 

ferramentas (produtos) para tornar-se um indivíduo de maior valia. 

A propriedade se torna a base da estima da comunidade, torna-se ela também um 

requisito daquela auto-satisfação que se chama respeito próprio. Nas comunidades 

em que a propriedade dos bens é particular, tem o indivíduo, para a sua própria paz 

de espírito, de possuir tantos bens quanto os outros de sua classe, e é extremamente 

agradável possuir alguma coisa mais do que os outros. Nem bem, todavia, adquire o 

indivíduo maior riqueza e com ela se acostuma, o seu novo padrão cessa de lhe dar 

maior satisfação que o padrão anterior(VEBLEN, 1899/1983, p.19). 

 

Veblen (1899/1983, p.43) apontou que o consumo se torna elemento muito mais 

importante à época da Idade Média no padrão de vida dos que vivem na cidade do que dos que 

vivem no campo. O lavrador e sua família são menos elegantes no trajar do que a família de um 

artesão urbano de igual renda. A população urbana exige e impõe o seu padrão normal de 

consumo conspícuo a um ponto mais elevado do que no campo, como indicação de maior 

decência pecuniária. 

A tendência humana à ostentação, reforçada por sentimentos de camaradagem, leva-

os a gastar com mais largueza naqueles setores que melhor servem essa tendência. 

Aqui, como em qualquer outro lugar o preceito se apodera do costume logo que esse 

entra em voga, e incorpora-o ao padrão autorizado da decência. O passo seguinte é 

fazer desse padrão de decência o ponto de partida de um novo movimento na mesma 

direção – pois não há mérito algum na simples conformidade inerte a um padrão de 

dissipação com o qual vive logicamente de acordo todo oficial do mesmo ofício 

(VEBLEN, 1889/1983, p.44). 

Veblen, no início do século XX, já falava sobre consumo conspícuo e emulação 

pecuniária, expressões que poderiam ser simplificadas como consumo ostentatório e imitação 

de bens. O texto, que foi escrito há mais de cem anos, nunca foi tão atual. As ferramentas que 

a internet e a globalização propiciam tornam possível nos dias de hoje uma disseminação de 

símbolos de emulação/imitação imediata. Por isso, as estratégias de sedução e disseminação de 

símbolos utilizadas pela publicidade são essencialmente de caráter vebleniano: ostentação e 

emulação. Os digital influencers são os mais novos disseminadores do desejo publicitário ao 

postar fotos na internet através de plataformas de redes sociais como o SnapChat e o Instagram. 
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O mecanismo de funcionamento se dá aos moldes do que Veblen denomina ‘consumo 

conspícuo’ e ‘emulação pecuniária’. O influenciador digital fala ou escreve sobre um produto, 

tira fotografias usando este produto cercado de um estilo de vida desejável – ou por que não 

dizer, invejável –, apostando em símbolos estéticos de beleza, saúde e felicidade inseridos no 

dia a dia de uma pessoa ‘normal’. A publicidade enxerga aí o apelo máximo do consumo, se 

antes eram as celebridades quem vendiam os produtos, hoje pessoas que criam uma relação de 

falsa proximidade são os responsáveis por isto. A falsa proximidade ou verdade está ligada à 

questão de que essas pessoas usam as redes de maneira profissional, falseando uma rotina 

desejável, repleta de símbolos de realização pessoal e plenitude. Pensando a ordem do desejo, 

a aproximação do mediador ao público é lucrativa, uma vez que a proximidade e a 

representatividade reforçam a ideia de desejo/sonho possível. 

O consumo pode ser compreendido somente se inserido na vida cotidiana: dimensões 

simbólicas e dimensões materiais são interligadas e não isoladas umas das outras. 

Por intermédio do consumo, falamos de nós: nossa história, nossas representações 

do mundo, nossos desejos e medos. Construímos e reconstruímos continuamente 

nossa imagem. Consumir também faz parte do processo pelo qual moldamos nossa 

identidade e pelo consumo também podemos ter o reconhecimento de nós mesmos 

(TEJON et al, 2010, p.6). 

 

De acordo com a reportagem do jornalista Renato Alban divulgada pelo jornal O Estado 

de São Paulo,em 22 de maio de 20158, as personalidades do Instagram chegam a cobrar R$ 

2.500 reais para postarem uma foto na rede que evidencie um produto da marca contratada 

- Nestlé, Tia Sônia e Gap são marcas que tem optado por esse tipo de publicidade. A reportagem 

menciona a jornalista carioca Carol Buffara, que transformou sua rede social em negócio. “Com 

438 mil seguidores na rede, ela recebe tanto por trabalhos publicitários noInstagram quanto 

para participar de eventos. 'Sou muito rígida com a Carol Buffara ‘pessoa jurídica’. Tenho muito 

cuidado ao me associar com marcas'”, diz a jornalista ao jornal O Estado de S. Paulo. 

Gabriela Pugliesi, umas das principais blogueiras fitness que ostenta mais de 3 milhões 

de seguidores no Instagram e faz posts que evidenciam os resultados estéticos obtidos por dieta 

e treino - algo que ela define como seu estilo de vida - já teve problemas com posts publicitários 

não sinalizados e foi investigada pelo CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação 

                                                           
8ALBAN, Renato. Celebridades do Instagram recebem até R$ 2,5 mil por post: Musas fitness, instamães e até 

um gato fantasiado são requisitados para promover marcas no Instagram. O Estado de São Paulo. Disponível em: 

<http://link.estadao.com.br/noticias/geral,celebridades-do-instagram-recebem-ate-r-25-mil-por-

post,10000029322>. Acesso em: 20 nov. 2016. 
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Publicitária). Na época, ela disse que só publica em suas redes sociais produtos que realmente 

gosta e consome, mesmo quando se trata de post publicitário.  

Ao lermos autores que pensam o consumo, vamos encontrando respostas que 

explicam como se alicerça essa estratégia de apropriação de um site de rede social 

pelos seus usuários. Trata-se, fundamentalmente, de uma manifestação do consumo 

contemporâneo, ou seja, um fenômeno da ordem da cultura, como construtor de 

identidades, como bússola das relações sociais e como sistema de classificação de 

semelhanças e diferenças na vida contemporânea, como nos ensinou certa vez o 

antropólogo Everardo Rocha, um dos maiores pensadores do consumo hoje no Brasil 

e professor da PUC RIO. Rocha diz também que o consumo assume lugar primordial 

como estruturador dos valores e práticas que regulam relações sociais, 

que constroem identidades e definem mapas culturais. Não apenas Gabriela 

Pugliesi, mas qualquer um de nós, publicamos em redes sociais apenas as 

informações que apresentam uma imagem desejada nossa. Enquanto estamos 

supostamente nos mostrando, estamos apresentando uma versão muito seletiva de 

nós mesmos (HILLER, 2015, on-line, grifo nosso9). 

Figura 6 - Gabriela Pugliesi posando para a revista Caras

 

Fonte: Revista Caras10 

                                                           
9 HILLER, Marcos. Gabriela Pugliesi: “camarotização” da vida. Nunca um novo termo foi tão feliz para 

definirmos com exatidão a estratégia de apropriação de insta-celebridades. Disponível em:< 

http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/gabriela-pugliesi-a-camarotizacao-da-vida/83857/>. 

Acesso em: 20 nov. 2016. 

10 REVISTA CARAS. Disponível em: <http://fotos.caras.uol.com.br/media/images/large/2015/12/14/img-

706058-gabriela-pugliesi20151214171450122215.jpg>. Acesso em: 20 nov. 2016. 
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O consumo por emulação estudado por Veblen (1899/1983), há mais de cem anos, pode 

ser aplicado ao fenômeno da ascensão das subcelebridades das redes. Pessoas comuns que vão 

acumulando ‘seguidores’ por mostrarem fotos de um estilo de vida baseado no culto ao corpo, 

na moda e na felicidade constante e inabalável, atraindo assim, clientes publicitários que 

enxergam nessas pessoas uma referência do público-alvo que deseja atingir, pois tais atores 

sociais são considerados formadores de opinião, os digital influencers, em suas redes que são 

grandes comunidades que aglomeram pessoas com um mesmo interesse. Sobre a plataforma: 

Trata-se de um aplicativo móvel que pode ser definido como uma rede social digital 

de compartilhamento de imagens, e que desde junho de 2013 inseriu a possibilidade 

de também se publicar vídeos. Nos primeiros dias de sua recente história, o 

Instagram era apenas quatro funcionários, incluindo seus dois co-fundadores. Mais 

uma start-up nascida no estado da Califórnia (Estados Unidos), foi adquirida por 

Mark Zuckerberg (fundador do Facebook, a rede social digital que mais congrega 

pessoas hoje no mundo). Por trás dessa aquisição do Instagram percebe-se uma 

aparente intenção do Facebook em se tornar ainda mais possante nos dispositivos. 

Considerado um dos grandes destaques da arena online contemporânea, o Instagram 

é um aplicativo gratuito que permite aos usuários tirar uma foto, aplicar um filtro 

para ela, e depois compartilhá-la em uma variedade de redes sociais, incluindo o 

próprio Instagram. (HILLLER, on-line, 2013)11 

 

Tomando como exemplo Gabriela Pugliesi, pelo número expressivo de seguidores - 

mais de 2 milhões em sua página do Instagram -, pode-se observar características de 

comunidade virtual, segundo os conceitos de Recuero (2009) que afirma as comunidades 

virtuais como sendo núcleos que aglomeram atores sociais que interajam e criem laços. Aí 

vemos a cultura associada às práticas de consumo: atores sociais se reúnem em comunidades 

virtuais para trocar ideias sobre símbolos que consomem e desejam consumir. A troca de ideias 

em uma comunidade específica é a afirmação identitária através do consumo perante o grupo, 

uma vez que trocam ideias de produtos desejáveis e sua eficácia, tendo em Pugliesi sua 

referência maior. Vale ressaltar que consumimos também informação, e os digital influencers, 

bem como a blogueira, são mídia.  

Tais características de comunidade podem ser observadas quando Gabriela, de forma 

corriqueira, posta seu cardápio alimentar e sua rotina extenuante de exercícios físicos. Em 

postagem recente, Gabriela publicou um vídeo com uma série de exercícios físicos seguidos da 

legenda: “Frangas sim! Com a bunda dura, também!”, acompanhados de hashtags, - marcadores 

que possibilitam a busca de um mesmo assunto de interesse na rede. As hashtags ‘magrelas 

sim’, ‘molengas jamais’, definem o grupo ao qual a influenciadora digital atinge: pessoas em 

busca da estética perfeita, ao mesmo tempo em que exclui aqueles que não aderem a tais 

                                                           
11 Idem n/r8. 
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práticas. No espaço da postagem destinado a comentários, seus seguidores compartilham dicas 

e afirmam se inspirar na dona do perfil. Comentários como: “Um dia eu chego lá”, “olhe esse 

treino”, e compartilhamentos de dicas para o aprimoramento da estética estão presentes nos 

mais de 32 mil comentários que a influenciadora digital tem em média em cada uma de suas 

postagens. 

Consome-se o sonho, o estilo de vida. Indo na tendência da publicidade que vende 

imagens irreais e que entram no campo do sonho e do simbólico, Gabriela e outras 

personalidades da internet assumem que usam aplicativos de tratamento de fotos para realçar 

suas formas ou esconder pequenos ‘defeitos’, aderindo assim, à estratégia publicitária que usa 

photoshop nas imagens. 

Wellman e Gulia (1999), por exemplo, explicam que aos interesses homogêneos das 

pessoas participantes das comunidades virtuais podem aumentar consideravelmente 

a sensação de empatia, compreensão e suporte mútuo nesses grupos. Ou seja, quanto 

mais parecidos e mais interesses em comum tiverem os atores sociais, maior 

possibilidade de formar grupos coesos com características de comunidades 

(RECUERO, 2009, p.138). 

 

Observa-se na página de Pugliesi uma comunidade estabelecida a partir de interesses 

individuais. Apesar de haver incentivo mútuo em busca da boa forma corporal, fica bastante 

claro que os participantes aderem ao discurso de Pugliesi e o repercutem com os demais, 

visando o progresso individual em seus corpos. São comunidades onde os atores sociais se 

unem por motivação individualista, o que evidencia as tendências à efemeridade pontuada na 

análise crítica de Lipovetsky (2014, p.17).  A dinâmica de relação social e o incentivo ao 

consumo estético são percebidos nas páginas das ‘musas fitness’, como é o caso de Pugliesi que 

ilustra o comportamento de consumo hedonístico por meio de plataformas digitais.  

 

Esse formato de rede proporciona um sistema de relações que é centrado no 

indivíduo e não mais no grupo. A internet construiria, desta forma, um novo padrão 

de relações sociais, servindo-lhes como suporte material. Trata-se de ‘um 

individualismo em rede’ (RECUERO, 20019, p.142). 

 

Outra característica marcante da relação da dona do perfil do Instagram com seus 

seguidores é a imputação de culpa. Em vídeo postado no snapchat ela diz: “Me perguntam: 

‘Pugli, como você é magra? Qual o seu segredo para ter a barriga assim?’ Ela responde: “Olha, 

seis horas da manhã e eu aqui correndo. Nada é de graça nessa vida”. A publicação que teve 

mais de 28 mil ‘curtidas’ repercutiu no espaço destinado aos comentários como incentivo. “Tá 

vendo, não dá para emagrecer dormindo”, diz uma de suas seguidoras aderentes ao que ela 

própria chama por meio de hashtags como ‘geração Pugliesi’. 
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O fato de o indivíduo estar inserido em uma comunidade que visa o incentivo ao 

consumo e aos cuidados estéticos, automaticamente o oprime. A busca pelo corpo perfeito 

torna-se obsessão dos participantes, que enxergam a dona do perfil como modelo a ser seguido, 

perdendo assim, sua individualidade e singularidade. Nos perfis de mídia social, voltados a este 

tipo de consumo hedonístico, podemos observar sintomas culturais, de afirmação da identidade 

por meio do consumo.  

Paralelamente à autonomia subjetiva, ao hedonismo, desenvolve-se uma nova 

relação com o corpo: obsessão com a saúde, culto do esporte, boa forma, 

magreza, cuidados com a beleza, cirurgia estética, manifestações de uma 

cultura tendencialmente narcísica. São sintomas de um mal estar de nossa 

sociedade contemporânea. Hoje em dia, quase 1 milhão de usuários seguem Pugliesi 

e seu reality show fitness hiperbólico, o que extrapola, e que extrapola o simples ato 

do condicionamento físico. Um discurso que vende uma forma física idealizada, que 

significa “qualidade de vida” e insinua a conquista de felicidade. (HILLER, on-line, 

2015, grifo nosso12). 

 

O conceito ‘geração Pugliesi’ deixa implícito que ali, naquele território on-line, só serão 

acolhidos aqueles que aderirem ao estilo de vida ali exaltado. Não há espaço para quem não 

admire, aspire ou pratique tal estilo dietético e de exercícios físicos. O discurso encontrado na 

página é homogêneo, os atores sociais perdem, de certa forma, sua singularidade 

comportamental, uma vez que há um ícone bastante claro a ser seguido, na vida on-line e off-

line. 

 

2.2 O corpo adquire status de mercadoria 

O sociólogo Zygmunt Bauman dedicou-se a pesquisar um dos sintomas latentes 

contemporâneos: a sociedade de consumo e a transformação das pessoas em mercadorias. A 

busca por pertencimento que vai além do ato de adquirir um bem tem tomado uma nova 

dimensão. Como mostrado no tópico anterior, as pessoas têm investido cada vez mais em seus 

corpos e aparência. O consumo estético nunca esteve tão em alta. Se antes pensávamos apenas 

em consumo de bens materiais, agora podemos refletir sobre o corpo como objeto de consumo.  

'Consumir', portanto, significa investir na afiliação social de si próprio, o que, 

numa sociedade de consumidores, traduz-se em 'vendabilidade': obter qualidades 

para as quais já existe uma demanda de mercado[...] Os membros da sociedade de 

consumo são eles próprios mercadorias de consumo, e é a qualidade de ser uma 

mercadoria de consumo que os torna membros autênticos dessa sociedade. Tornar-

se e continuar sendo uma mercadoria vendável é o mais poderoso motivo de 

preocupação do consumidor, mesmo que em geral latente e quase nunca consciente. 

É por seu poder de aumentar o preço de mercado do consumidor que se costuma 

avaliar a atratividade dos bens de consumo – os atuais ou potenciais objetos de desejo 

                                                           
12 Idem n/r 8. 
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dos consumidores que desencadeiam as ações de consumo.  ‘Fazer de si mesmo 

uma mercadoria vendável’, é um trabalho do tipo faça-você-mesmo e um dever 

individual (BAUMAN, 2008, p. 74-76, grifo nosso). 

 

Em todas as sociedades o corpo é uma estrutura simbólica. O discurso da 

contemporaneidade consumidora exalta o corpo como emblema do sujeito. “É através do corpo 

que somos classificados e julgados no contexto social. O sujeito contemporâneo tem gerido 

o próprio corpo como se gerem outros patrimônios do qual o corpo se diferencia cada vez 

menos” (BRETON, 2003, p.31, grifo nosso). 

Segundo Bauman, (2008, p.82), os centros de compras são verdadeiros templos de 

consumo e as leis do mercado são cruéis, uma vez que tanto os objetos quanto os consumidores 

são mercadorias. As 'pessoas mercadorias' buscam adequar-se ao mercado, exatamente como 

os produtos disponíveis nas prateleiras. Os produtos estão sempre em competição, sendo o 

homem um produto, este também está competindo com os demais, buscando ter um 'bom valor 

de mercado'. Consome-se, então, para tornar-se consumível, um consumidor falho é um 

potencial excluído social. “É lá, no local de encontro de vendedores e compradores, que se 

realiza todos os dias a seleção e separação entre condenados e salvos, incluídos e excluídos” 

(BAUMAN, 2008, p.85). 

O que o autor nomeia de ‘tornar-se consumível’ é trabalhar na construção de um corpo 

e na ideia de automodificação, diz respeito ao trabalho feito na construção de um ideal, 

atendendo assim, às demandas do mercado e atingindo o status de vendabilidade. 

Tais imperativos de consumo de cunho hedonístico e autocentrado começaram nos anos 

1930, com a ascensão das estrelas hollywoodianas, que se tornaram símbolos, constituindo o 

imaginário do belo, do sucesso, de um ideal a ser alcançado.  
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Figura 7 - Greta Garbo 

 

Fonte: Listal.com13 

É também neste período que revistas femininas como a Votre Beauté se colocavam a 

serviço de divulgar a dieta das estrelas, Greta Garbo, Marlene Dietrich, que formavam o 

imaginário de beleza.  “Três expressões são sempre retomadas: disciplina, cultura física, 

regime”. 

Figura 8 – Capa da Vogue de Maio, 1935 

 

                                                           
13 LISTAL.COM. Picture of Greta Garbo. Disponível em: <http://www.listal.com/viewimage/1371381>. Acesso 

em: 30 dez. 2016. 
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Fonte: Pinterest14 

 Impõe-se uma constatação: “Lembre-se que seu charme atual não é inato e sim 

adquirido” (VIGARELLO, 2006, p.162). As revistas foram fundamentais para divulgar a ideia 

de corpo a ser re-modelado e re-construído. Vogue evidenciou isso na frase: “a lovely girl is an 

acident, a beautiful woman is na achievement” (VIGARELLO, 2006, p.163). Afirmar que 

“uma linda mulher é uma conquista”, e não um acidente, é reverberar a ideia de que o corpo é 

algo inacabado, que a mulher deve dedicar-se a reconstruí-lo milimetricamente, e que há um 

modelo a ser seguido. Materializando, assim, o conceito de vendabilidade do sujeito. Esta 

atuação das revistas femininas é perfeita para ilustrar a mídia agindo como disseminadora de 

símbolos que compõem o imaginário social. 

 

Votré Beauté pretende, aliás, materializar a demonstração, em dezembro de 

1935:uma datilógrafa dos escritórios do periódico ‘uma mulher como qualquer 

outra’, é fotografada antes e depois de uma aplicação de uma série de cuidados. A 

metamorfose se concretiza. Maquiagem, penteado, roupa aproximam bruscamente a 

jovem banal da estrela de cinema. A transmutação possível: ‘Conclusão de tudo isso? 

Não há mulher feia... Só há mulheres que se descuidam’ (VIGARELLO, 2006, 

p.163). 

 

Figura 9 – Capa da Votre Beauté, Jan, 1935 

 

                                                           
14 PINTEREST. O catálogo de ideias do mundo todo. Disponível em: 

<https://br.pinterest.com/pin/194499277635541048/>. Acesso em: 5 jan. 2016.  
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Fonte: Pinterest15 

Pode-se observar um modelo de vigilância e imputação de culpa. Se uma mulher feia é 

uma mulher que não se cuida, como afirmou Votré Beauté, temos aí um imperativo ao consumo 

estético. O que Bauman (2008) nomeou de ‘consumir’ para ‘tornar-se consumível’. 

 

2.3 Mídia e consumo 

 A transformação das pessoas em mercadorias fortalece a indústria do consumo, e a 

mídia tem uma atuação central neste processo, uma vez que dissemina as informações e 

imperativos de culto ao corpo.  

“Com efeito, consumo e mediação são, em inúmeros aspectos, fundamentalmente 

interdependentes. Consumimos a mídia. Consumimos pela mídia. Aprendemos como e o que 

consumir pela mídia. A mídia, não é exagero dizer, nos consome” (SILVERSTONE, 2002, 

p.150). 

A mídia é fundamental na organização do que será consumido. A questão do culto ao 

corpo poderia não ter aderência de todas as mulheres lembrando a máxima foucaultiana de que 

não há poder se não houver resistência. A grande estratégia da indústria de consumo foi a de 

aliar a ideologia científica, que fundamenta e credita a maioria das matérias sobre saúde e 

estética, atrelando magreza à saúde e a gordura à doença. 

Escolhido como ‘elemento primordial’ da beleza feminina, o peso, mais do nunca, 

foi escolhido como índice de saúde. O excesso de peso seria perigoso: curvas de 

mortalidade e curvas de quilos se cruzam para realçar os riscos sanitários implicados 

pela ‘gordura’. É o que pretende mostrar a tabela publicada por Votré Beauté em 

cinco séries de casos de falecimento. Pelos mesmos critérios de doenças, as mortes 

das ‘magras’ seriam, em outras palavras, quatro vezes inferiores às mortes das 

‘gordas’. Daí a transformação de uma obesidade, muito tempo à margem da 

patologia, em expectativa ‘muito grave’, doença seria, declarada (VIGARELLO, 

2006, p.152). 

 

A cultura da magreza poderia ter causado certa resistência, mas, ao associar magreza à 

saúde, justifica-se o consumo estético voltado ao emagrecimento e embelezamento, ganhando 

credibilidade e status de informação importante à saúde pública. Podemos observar, inclusive 

em revistas contemporâneas, que informações de consumo estético, corriqueiramente 

localizam-se em colunas destinadas às matérias de saúde. Beleza e saúde entram no imaginário 

social das mulheres ocidentais como fatores codependentes. A gordura fica associada à preguiça 

e falta de cuidado. A preocupação das mulheres começa a aumentar: 

 

                                                           
15PINTEREST. O catálogo de ideias do mundo todo. Disponível em: 

<https://br.pinterest.com/pin/194499277635541048/>. Acesso em: 5 jan. 2016. 
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As leitoras multiplicam perguntas e constatações, como a de Votré Beauté, em agosto 

de 1938, pulando de tema em tema, estendendo-se sobre cada parte do corpo, do nu 

ao vestido, numa carta tão interminável quanto razoável: ‘Tenho os ombros e os 

quadris muito grandes’. Quando me olho de costas num espelho tenho a sensação de 

ser muito gorda por causa de meus quadris e dos ombros’, e no entanto sou magra. 

Impossível, aliás, engordar: consultei um médico que simplesmente me ordenou 

repouso e um fortificante. Nada resolve. No fundo, sinceramente, não desejo 

engordar, porque, se já sou feia nua, gorda seria mais feia ainda vestida... o senhor 

acredita que cinta elástica é preferível ao espartilho? (VIGARELLO, 2006, p.150). 

A carta da leitora é interessante para a reflexão de como a mídia participa na indústria 

do consumo. As matérias informativas que praticam imperativos de beleza e magreza e a 

associam diretamente à saúde, salientando que a beleza, assim como a saúde, não é algo inato, 

mas sim adquirido, algo a ser conquistado, fortalecendo desta maneira, cada vez mais, a 

indústria do consumo estético. “Estatísticas de 2001 nos Estados Unidos comprovam a 

mudança: de trinta milhões a quarenta milhões de adolescentes e pré-adolescentes gastaram em 

cosméticos de oito bilhões a nove bilhões de dólares (VIGARELLO, 2006, p. 175). 

 A relação mídia-consumo-publicidade se estabelece de forma codependente. Quando 

cresce o número de matérias que abordam a estética e a saúde, os anúncios também crescem 

vertiginosamente. Cria-se assim, uma mídia com compromisso voltado à indústria do consumo 

e à publicidade, ressaltando os aspectos negativos do corpo feminino como sua principal arma 

de incentivo ao consumo, induzindo-as ao consumo que pode ajudá-las na ideia de reconstrução 

desse corpo.  

As revistas, em primeiro lugar, multiplicadas nos anos 1960, insensivelmente 

generalizaram a cultura da estética e dos cuidados: a publicidade ocupa de 60% a 

70% das páginas da Elle, Vogue, ou Jardin des Modes, em 1960, quase o dobro do 

que ocupava nos anos 1930. O peso do visual se impôs: fotos de rostos ou corpos 

ampliados em página inteira, sinais esticados até o limite do espaço, corpos 

escorregadios de curvas superdimensionadas, quadris e bumbuns especificamente 

enquadrados, interminavelmente reproduzidos e realçados (VIGARELLO, 2006, 

p.173). 

A passagem da sociedade industrial para a atual sociedade de consumo teve grande 

influência no pensar atual do corpo. Na época industrial, Foucault falava sobre o conceito de 

docilidade de corpos, mecanismos de biopoder para o controle e otimização dos corpos dos 

trabalhadores por meio das biopolíticas, tecnologias de disciplina. 

 

Tais mecanismos promoveram uma autovigilância generalizada, cujo objetivo era a 

normalização de todos os sujeitos; em outras palavras, sua sujeição às normas. Por 

isso Foucault as denominou tecnologias de biopoder, ou seja, de um poder que 

focalizava diretamente a vida, administrando-a, modelando-a para adequá-la à 

normalidade e, com isso, canalizar produtivamente suas energias e potências 

(SIBILA,2015, p.32). 
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Os dispositivos de controle eram aplicados pelo Estado-nação por meio de suas 

instituições como hospitais, manicômios, escolas, fábricas, prisões e família. Os símbolos 

patriarcais eram muito estáveis na modernidade, o que colaborava no processo de construção 

da identidade dos sujeitos e na contenção de seus corpos voltados ao trabalho e à produção.  

Na atual sociedade de consumo, esse controle não é mais exercido por parte do Estado-

nação, mas sim, o que pode-se observar, é uma autovigilância, promovida também com a 

colaboração da mídia. Passa-se da era do ‘controle-repressão’ para a era do ‘controle-

estimulação’. “Encontramos um novo investimento que não tem mais a forma de controle-

repressão, mas de controle-estimulação: ‘Fique nu... mas seja magro, bonito, bronzeado” 

(FOUCAULT, 2015, p.236). 

Concomitante à passagem do período industrial ao período do consumo, há também a 

questão da descentralização da identidade (HALL, 1992), que ocorreu na transição entre 

modernidade e contemporaneidade. Segundo o autor, que associa tal descentralização à falta de 

referências sociais, o que é uma das possibilidades de justificar a procura de referência em si 

próprio, em seus corpos, transformando os corpos dos sujeitos contemporâneos em objetos 

consumíveis, sujeitos-mercadoria, o corpo como “emblemas de si” (BRETON, 2003). 

 

Produzir sujeitos consumidores, eis o interesse primordial do novo capitalismo pós-

industrial de alcance globalizado. Por isso as biopolíticas privatizadas e privatizantes 

deste século apelam ostensivamente às ‘alegrias do marketing’, em sua missão de 

construir corpos e modos de ser adequados a uma sociedade na qual a demanda de 

mão de obra operária despencou (SIBILIA, 2015, p.192). 

 

O controle-estimulação, característico da contemporaneidade após a obsolescência do 

controle-repressão do período industrial, é exercido por meio dos imperativos que induzem à 

prática de exercícios físicos, produzindo assim, sujeitos consumidores, consumidores de rotinas 

dietéticas, de cirurgias plásticas, da indústria fármaco-cosmética e de exercícios físicos. 

Sujeitos consumidores e sujeitos mercadorias. 

A boa forma e a estética compõem o imaginário de saúde, e a gordura compõe o 

imaginário de negligência com o corpo, desleixo, doença.  

 

O domínio e a consciência do próprio corpo só puderam ser adquiridos pelo efeito 

do investimento do corpo pelo poder: a ginástica, os exercícios, o desenvolvimento 

muscular, a nudez, a exaltação do belo corpo... tudo isso conduz ao desejo do próprio 

corpo por meio de um trabalho insistente, obstinado, meticuloso, que o poder exerceu 

sobre o corpo das crianças, dos soldados, sobre o corpo sadio (FOUCAULT, 2015, 

p.235). 
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É na disciplina dos esportes, nas atividades físicas e na ginástica, onde o sujeito 

contemporâneo pratica o que Soares (2008, p. 78) chama de ‘pedagogia higiênica’ e 

‘adestramento do corpo’, que acontece a prática de ‘divertimento saudável’.  

 

Veja-se como é imperativa a necessidade de ‘fazer uma atividade física’; veja-se 

como os desequilíbrios corporais, as doenças de um modo geral, estão sempre 

associados à falta de atividade física, e toda população das cidades (pequenas ou 

não), é sempre incitada a movimentar-se, a fazer dietas, a consumir menos gorduras, 

a desejar-se magra [...] O novo higienismo associa-se às tecnologias da beleza e 

toma as ginásticas como aliadas no combate à velhice, alimentando, assim, a ilusão 

de cristalização de um tempo, da vida configurado em uma anatomia juvenil. 

Agrega-se ao ideário deste novo higienismo um imenso mercado de produtos lícitos 

e ilícitos aceitos e veiculados em larga escala como meio para o alcance do ideal de 

aparência no momento (SOARES, 2008, p.80, grifo nosso). 

 

Refletindo sobre esta forma contemporânea de biopoder, por meio do controle-

estimulação, podemos pensar as mídias como ferramenta importante no processo de 

adestramento de corpos. A mídia que colabora na construção do imaginário social e ajuda a 

organizar o que deve ser consumido, além de ser ela própria consumível, demonstra trabalhar 

em favor do poder, o poder da indústria do consumo, que a mantém através de publicidade e 

anúncios.   

Nesta reluzente sociedade de controle e pós-disciplinar que se desdobra nos 

primórdios do século XXI, ao contrário, tudo isto costuma ocorrer por livre vontade 

dos indivíduos atingidos pelas novas modalidades biopolíticas. Para poder consumar 

seus objetivos, eles contam com a ajuda não apenas da tecnociência contemporânea, 

mas também de seus principais aliados: a mídia e o mercado...(SIBILA, 2015 p. 

216, grifo nosso). 

Quando um veículo de comunicação propaga a ideia de que estética e magreza estão 

diretamente associados à saúde e longevidade, quando dissemina a ideia de práticas dietéticas 

como remédio, colabora para a estimulação da pedagogia higiênica que exalta a magreza e 

condena a gordura, criando assim, um imaginário de que aqueles que não aderem a este estilo 

de vida são consumidores e atores sociais falhos.  

Dessa injunção emerge a atual obsessão pelo cuidado do corpo e pela procura por 

estilos de vida saudáveis, tendências que alguns autores referem como bodysm e 

healthism. Copiosamente aleardeado nos meios de comunicação, tanto no 

jornalismo quanto na publicidade, tais movimentos podem abandonar o tom 

habitualmente sedutor e glamoroso – que vigora quando permanecem na esfera do 

mercado, ou seja, na enorme maioria dos casos – para adquirir tons agressivos 

quando precisam recorrer ao peso da lei à punição das antigas biopolíticas 

comandadas pelos Estados-nação. Um bom exemplo desses recursos com tons 

estranhamente disciplinares são as campanhas que procuram estimular a prevenção 

das doenças ligadas ao fumo por meio da impressão obrigatória de imagens 
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explícitas sobre os malefícios do cigarro no verso das embalagens de todas as marcas 

comercializadas em vários territórios nacionais (SIBILA, 2015, p. 230-231, grifo 

nosso). 

 

2.4 O Corpo em construção 

O culto ao corpo e os cuidados exacerbados com o mesmo é enaltecido pelos meios de 

comunicação, que dificilmente associam doenças ligadas à autoimagem, como os transtornos 

alimentares bulimia, anorexia e vigorexia, a esta patrulha em prol de adestramento de corpos 

por meio de ginástica e dietas. “Enquanto crescem de maneira absurda os transtornos 

alimentares, e diz-se que a obesidade se tornou uma epidemia mundial, a comida torna-se 

espetáculo, e sua propaganda avassaladora, vive-se o estímulo máximo ao desejo, e a punição 

máxima àquele que revela excessos” (SOARES, 2008, p.83). 

 

O que são hoje os alertas sempre mais alarmantes contra a obesidade e o 

sedentarismo nas populações? A palavra de ordem é ‘livrar-se’, livrar-se dos 

excessos da alimentação, dos vícios, uma vez que eles sobrecarregam a previdências, 

oneram as seguradoras, diminuem a expectativa de vida das populações! É, portanto, 

necessário agitar-se! Os Programas são agora globais, e o novo higienismo não 

somente é aceito como incorporado à vida cotidiana. [...] Mas há algo que as 

ginásticas não possuem e que será suprido por uma outra pedagogia que a ela vai 

associar-se; trata-se do esporte, grande modelo de treino do corpo, e de visibilidade 

das performances, da visibilidade do rendimento. Ele é uma pedagogia higiênica do 

espetáculo do corpo (SOARES, 2008, p.80). 

 

Novas profissões e formas de consumir surgem a partir das obsessões de corpolatria, 

como o personal trainer, por exemplo, cresce também o número de academias de ginástica, a 

procura por nutrólogos e outros profissionais que possam auxiliar na busca incessante da 

automodificação. 

O corpo sadio protagonizado pelo esporte e pelas ginásticas no ideário deste novo 

higienismo que se vive hoje compõe mesmo a regulação da vida que nos fala 

Foucault. Não basta praticar algum exercício físico ou alguma modalidade esportiva, 

o corpo sadio requer uma vestimenta especial, um calçado especial, um regime 

alimentar e de repouso também especiais e, mais recentemente, um instrutor especial 

e particular, o personal training! Forma-se também um expectador especial, aquele 

que deve amar o espetáculo esportivo, massivamente difundido pelas mídias 

contemporâneas (SOARES, 2008, p.82). 

 

Pode-se pensar que a proporção de insatisfação com a autoimagem do corpo adquiriu 

no período contemporâneo grandes números, segundo pesquisa divulgada pela Sociedade 

Internacional de Cirurgias Plástica (ISAPS). A pesquisa aponta que as mulheres representam 
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87,2% das pessoas que fizeram cirurgia plástica ao redor do mundo, num total de mais de 20 

milhões. Na lista de mais populares estão: mamoplastia de aumento, lipoaspiração, 

blefaroplastia, lipoescultura e lifting de mama. No ano de 2013, o Brasil foi o país campeão em 

procedimentos cirúrgicos, ultrapassando os Estados Unidos com o total de1.491.721 do 

total16.Tais dados são reflexos do comportamento e dos hábitos de uma época, em que o 

hedonismo e a corpolatria imperam, onde o sujeito molda seu corpo de acordo com o imperativo 

de consumo e estética, legitimados pela mídia. 

A cirurgia estética passa por um desenvolvimento considerável, aumentado por esse 

sentimento da maleabilidade do corpo. Sua transformação em objeto a ser modelo 

traduz-se de imediato nos catálogos que os cirurgiões depõem nas salas de espera e 

que mostram aos clientes para propor uma intervenção precisa. Neles se veem o 

rosto, ou o fragmento do corpo a ser modificado, e o resultado após ser feita a 

operação. Transmutação alquímica do objeto errado (BRETON, 2007, p.30). 

 

O mercado de cirurgia plástica funciona sob a égide do desejo, assim como os outros 

tipos de consumo. Comprar próteses, pagar para a remoção de gordura, realizar procedimentos 

que disfarcem o envelhecimento estão na mesma dinâmica que adquirir uma roupa. Não se 

problematiza a gravidade, os riscos e a exposição à qual o sujeito se submete ao realizar estes 

tipos de intervenções cirúrgicas. A banalização é tamanha que os procedimentos podem, 

inclusive, ser parcelados no cartão de crédito. O consumo da automodificação é acessível para 

todos.  

O cirurgião faz mais. Ele diz se pôr a serviço do indivíduo, atender seus propósitos, 

acompanhar seus desejos: o ‘fantasma interior que, no sonho de cada um, 

corresponde à sua imagem ideal’. A beleza existiria então nos traços mais 

subjetivamente desejados: efeito estético vindo do sonho íntimo tanto quanto do 

desembaraço pressuposto. A saída já era sobriamente indicada pelas revistas do 

último terço do século: ‘O corpo com que você sonha é forçosamente o seu’. 

‘Aparência mais ‘perfeita’ ainda porque corresponderia ao que espera o autor: com 

base numa coerência interior, uma pacificação consigo próprio. O projeto destacaria 

mesmo um princípio de coerência identificando a ‘beleza’ a um ‘corpo que fala, um 

corpo que se exprime numa língua que é a sua, isto é, a de seu desejo pessoal’. 

(VIGARELLO, 2006, p.183). 

 

                                                           

16 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRÚRGIA PLÁSTICA. De acordo com a ISAPS, Brasil lidera ranking de 

cirurgias plásticas no mundo. Disponível em:<http://www2.cirurgiaplastica.org.br/de-acordo-com-a-isaps-brasil-

lidera-ranking-de-cirurgias-plasticas-no-mundo/>. Acesso em: 5 jan.2017. 
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Os números da indústria de academias de ginástica são coerentes com os de cirurgias 

plásticas no que se refere ao comparativo Brasil/Mundo. Novamente, Brasil e Estados Unidos 

são os países com maior número de academia de ginásticas: 

Enquanto existem 21.760 negócios brasileiros neste setor, os americanos contam 

atualmente com 29.960 empreendimentos, segundo números do Sebrae [...]Os dados 

do Sebrae revelam que as 21.760 academias brasileiras têm 2,8 milhões de alunos 

matriculados. O segmento gera aproximadamente 317 mil empregos formais para 

profissionais de educação física e movimenta cerca de R$ 2,45 bilhões por ano 

(ECONOMIA.TERRA, on-line17).  

 

A pedagogia de corpos está presente no cotidiano das populações como se fosse mais 

um dever, uma prática disciplinar. É importante perceber que não configura para todos os 

praticantes como ‘lazer’, mas sim, como obrigação. É o que podemos perceber no relato de 

Juan Sanguino, publicado pelo periódico El País em 17.07.2016: 

Tenho 32 anos e há 4 vou à academia, três vezes por semana, 90 minutos por dia. E 

odeio cada um desses 90 minutos. Sofro, meus braços doem quando faço 

musculação. Sempre acreditei que todo mundo odeia essa prática em silêncio, mas 

que é um sacrifício, como se alimentar de maneira saudável (nunca vou me 

convencer de que as pessoas gostam de comer couve-flor) e fazer horas-extras, que 

acabamos assimilando. Mas o fato é que não existem pessoas convencidas de que 

gostam de ir à academia e que sua vida é melhor lá do que ficando em casa. Estou 

há 4 anos esperando finalmente liberar as benditas endorfinas que fazem com que o 

esporte torne você uma pessoa mais feliz. Mas nada acontece. São outras as coisas 

que me fazem feliz, como por exemplo ficar no sofá nos dias em que não vou à 

academia (REVISTA IHU, on-line18).  

 

Percebe-se, neste depoimento, uma tentativa do ator social de ir em busca de uma tática 

de governo de si, por meio de “imperativos de performance, saúde e beleza, construindo uma 

ideologia da vida e da felicidade. (SOARES, 2008, p.83). É assim a biopolítica contemporânea, 

o imaginário em torno da ideologia de vida saudável por meio de mudanças corporais é tão 

onipresente no imaginário social que as pessoas ‘se obrigam’ a realizar práticas que não 

apreciam em prol de corresponder às expectativas do mercado. O corpo é mercadoria, é preciso 

moldar esta mercadoria para atingir vendabilidade e valor de mercado.  

                                                           

17ECONOMIA.TERRA. Brasil é 2º país em número de academias de ginástica: segundo informações do Sebrae, 

cerca de 1,6 mil academias são abertas por ano. Disponível em: <https://economia.terra.com.br/brasil-e-2-pais-

em-numero-de-academias-de-ginastica,090dacf343418410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html>. Acesso em: 

5 jan.2017. 
18REVISTA INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS. Tenho 32 anos, um bom emprego e odeio ir à academia, 

mas vou voluntariamente. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/noticias/557847-tenho-32-anos-um-bom-

emprego-e-odeio-ir-a-academia-mas-vou-voluntariamente>. Acesso em: 5 jan.2017. 
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2.5 O corpo cifrado: as modelos e a indústria da beleza 

Falávamos sobre os atores sociais que se comportam como mercadorias, sobre corpos 

que adquirem status de ‘vendabilidade’. Agora, refletiremos sobre o corpo como efetiva 

ferramenta laboral, o que é o caso da profissão de modelo, - arquétipo contemporâneo dos 

padrões de beleza a serem aspirados, situação onde o corpo ultrapassa o campo do simbólico 

como mercadoria e materializa a vendabilidade simbólica que o corpo adquiriu no período 

contemporâneo.  

Os corpos são usados pela publicidade, pela indústria do consumo de moda e de 

cosméticos. As modelos ocupam até hoje, em companhia das celebridades digitais, o lugar que 

as divas do cinema ocuparam até os anos 1960, quando surge a 'ditadura da magreza', iconizada 

pelos corpos das modelos profissionais, como por exemplo, a primeira supermodelo dos anos 

1960 a representar o corpo magérrimo, Lesley Lawson, mais conhecida mundialmente como 

‘Twiggy’, (o apelido deriva da palavra ‘graveto’, ou ‘gralho seco’, na língua inglesa). A modelo 

britânica é considerada uma das primeiras supermodelos do mundo e ostentava, no ápice de sua 

carreira, as medidas de 1,67m de altura e 41 quilos. Foi ícone de estilo e beleza na época, 

colocando em evidência, pela primeira vez na moda, padrões de magreza extrema. O padrão se 

mantém até os dias de hoje, tanto que, a magreza excessiva foi pauta da Assembleia Nacional 

da França, que aprovou em abril de 2015 uma sanção redigida pelo deputado socialista Oliver 

Véran, que proíbe empregar modelos extremamente magras, como projeto de lei, sobre a saúde 

e combate à anorexia na França.   

Desde que os italianos começaram a montar grandes desfiles de prêt-à-porter em 

Milão no final da década de 70, as top models do mundo inteiro chegam duas vezes 

por ano a essa cidade – março e outubro – para ganhar até 15 mil dólares por hora 

caminhando de um lado para o outro com roupas caríssimas e penteados 

complicadíssimos. Os desfiles em Milão revolucionaram o negócio da moda, 

tornaram as roupas dos costureiros acessíveis a milhões de pessoas através de uma 

mídia de massa e introduziram mudanças também na carreira das modelos. [...] as 

modelos são compradas e vendidas por fortunas. É um comércio florescente 
(GROSS, 1996, p.14, grifo nosso). 

 

A presença de Twiggy nas grandes revistas de moda como Vogue e Marie Claire foi o 

marco de uma padronização estética disseminada e legitimada pela mídia e pela publicidade. 

Foi nos anos 1990 que o termo top model saiu do nicho restrito da moda e ganhou as páginas 

de revistas e jornais. Depois de Twiggy, a presença das modelos Kate Moss, Cindy Crawford e 

Naomi Campbell deu vida ao imaginário de corpo perfeito, antes protagonizado pelas atrizes 

hollywoodianas de corpos mais voluptuosos, como por exemplo, Marilyn Monroe. 
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Figura 10 - Twiggy anos 60 capa da Vogue 

 

Fonte: Pinteres19 

Figura 11 –Marilyn Monroe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 PINTEREST. O catálogo de ideias do mundo todo. Disponível em: 

<https://br.pinterest.com/pin/432978951648046872/>. Acesso em: 5 jan.2017. 
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Fonte: Celebrity Booking Internacional20 

Kate Moss é embaixadora do emblema de magreza e da subversão aos corpos 

curvilíneos, representado por Monroe. Em 2009, ela dá uma entrevista em que afirma que 

“nenhuma sensação é tão boa quanto a de estar magra”.  

 

When asked in an interview if she had any mottos, she replied:  ‘There are loads of 

mottos. There’s ‘Nothing tastes as good as skinny feels’. That’s one of them. Quando 

questionada em entrevista, se ela tem algum lema, ela respondeu: ‘Há vários lemas 

que carrego, um deles é ‘nenhuma sensação é melhor do que estar magra. Esse é um 

deles’. (THE TELEGRAPH, on-line21). 

 

Figura 12 - Kate Moss 

 

                                                           
20 CELEBRITY BOOKING INTERNACIONAL. Disponível em: <http://celebrity-booking.com/wp-

content/uploads/2016/01/book-marilyn-monroe-lookalike>. Acesso em: 5 jan.2017. 

21 THE TELEGRAPH. Kate Moss: 'Nothing tastes as good as skinny feels'. Disponível em: 

http://www.telegraph.co.uk/news/celebritynews/6602430/Kate-Moss-Nothing-tastes-as-good-as-skinny-

feels.html. Acesso em: 5 jan.2017. 
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Fonte: The Fashiontide22 

  

                                                           
22 THE FASHIONTIDE. Disponível em: <https://thefashiontide.files.wordpress.com/2013/02/katemoss.jpg>. 

Acesso em: 5 jan.2017. 
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Figura 13- Twiggy 

 

Fonte: Avedonfoundation23 

As supermodelos dos anos 90 são ícones, emblemas de uma sociedade industrial que 

cada vez mais se aperfeiçoa na arte de produzir réplicas e vender imagens. Embora 

existam em um meio aparentemente superficial, os modelos são metáforas de temas 

de importância cultural, como o comércio, a sexualidade, a estética. Através do 

trabalho dos mercadores de imagens, que as manipulam em fotos e anúncios (e às 

vezes na vidareal), elas vendem não apenas roupas e cosméticos, mas uma psicologia 

complexa e em contínua evolução, assim como uma ambientação social, uma 

poderosa ficção publicitária que recebeu o nome de ‘estilo de vida’ (GROSS, 1996, 

p.19, grifo nosso). 

Os corpos das modelos e das figuras exaltadas e legitimadas pelas mídias como padrão 

a ser reproduzido são significativas fontes para a construção do imaginário da beleza e da 

perfeição. O arquétipo do belo é protagonizado atualmente pelos corpos dessas mulheres que 

adotam um padrão específico de estética para se manter no mercado de moda. 

                                                           
23 AVEDONFOUNDATION.ORG. Disponível em: 

<http://www.avedonfoundation.org/1960s/1k87mnhgojlunlobvt5ziinbrasz33>. Acesso em: 5 jan.2017. 
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A teatralidade (espetacularização dos corpos), que se observa hoje em dia é apenas 

a modulação dessa conduta forma esgota-se no ato, é uma eflorescência, basta-se a 

si mesma. Inúmeros são os domínios onde isso é observável. Nos que fazem disto 

profissão, com certeza: da moda à publicidade, passando pelas diversas imagens 

midiáticas (MAFFESOLI, 1996, p.155). 

O protagonismo da top model brasileira Gisele Bundchen no mercado mundial de moda, 

em meados dos anos 2000, aproximou a mídia brasileira das pautas relacionadas ao seu sucesso, 

o que possivelmente contribuiu para o conhecimento e a adesão popular ao corpo extremamente 

magro, o que à época, não era padrão no Brasil, mas sim na Europa.  

Figura 14 - Gisele-Bundchen 

 

Fonte: Parqmag24 

                                                           
24 PARQMAG.COM. Disponível em: <http://www.parqmag.com/wp-content/uploads/2013/05/Gisele-

Bundchen-Underwear_05.jpg>. Acesso em: 5 jan.2017. 
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O aumento vertiginoso de pautas jornalísticas sobre estética, beleza e saúde começa 

justamente nos anos 1960, com a presença midiática das top models, das divas do cinema e, 

principalmente, com o aumento da publicidade. 

A profusão da imagem e a cultura generalizada da revista impuseram ainda outro 

personagem cuja primeira qualidade é a das linhas desabrochadas na fotogenia: o 

manequim. “Beleza mercadoria” ou “beleza publicitária”, substituindo a beleza 

mais atormentada da estrela, o manequim sistematizou o princípio de um corpo de 

‘papel gelado’ (VIGARELLO, 2006, p.173, grifo nosso). 

 

A estética feminina sendo ferramenta laboral da publicidade e da moda coloca em 

questão o papel das mídias na colaboração e na construção da identidade das mulheres que 

consomem publicações que, de maneira massiva, impõem em suas páginas de conteúdo 

jornalístico pautas permeadas no hedonismo e no culto ao corpo, muitas vezes disfarçados como 

‘saúde’ e ‘estilo de vida’.  

A explosão inesperada do embelezamento, suas variedades, sua extensão, não se 

explicaria apenas pelas práticas consumo ou o imaginário de igualdade. Uma 

mudança também profunda acompanha esses dados, uma ruptura que diz respeito à 

identidade: investimento particular na imagem individual e seu sentido. Mais do que 

nunca esta identidade se reduz hoje ao próprio indivíduo, sua presença, seu corpo. A 

grande ‘sociedade’ já não diz mais ao indivíduo aquilo que ele deve ser. As 

instituições não governam mais o porte e a roupa como fizeram durante muito tempo 

os ofícios, as geografias, as comunidades [...]. O indivíduo, e apenas ele, é hoje 

responsável por suas maneiras de ser, suas “imagens”. Ele é ‘sua aparência’, diz 

justamente Alain Ehrenberg, e exclusivamente sempre mais identificado com o que 

ele manifesta quase fisicamente com o que diz. Daí esse jogo de “mostrar” levado 

mais longe: a ambição crescente de promover o visível, esse trabalho sobre a beleza 

como perfeição do indivíduo (VIGARELLO, 2006, p.181). 

 

As modelos são a expressão concreta do arquétipo do padrão estético contemporâneo, 

uma vez que usam seus corpos como ferramenta laboral que serve para a publicidade e para a 

moda, referenciais sociais quando se fala em ideais a serem seguidos, mas, são elas próprias as 

maiores vítimas da violência simbólica, pois não resistem ao sistema dominante, já que a 

profissão é exaltada pela mídia, aumentando ainda mais a naturalização do dispêndio de tempo 

e atenção à estética dos corpos. Como, por exemplo, concursos que são exibidos e patrocinados 

pela televisão aberta, como o Menina Fantástica, concurso de modelos exibido pela TV Globo 

de 2008 a 2012, somando um total de quatro edições. Tais programas naturalizam o uso do 

corpo como trabalho ou como ferramenta de ascensão social, também naturalizado pelos 

concursos de beleza e de misses.  

As modelos ganham importância: exibidas, medidas, aparentemente 

‘democratizadas’, em suas competições regulamentadas. Confirmam também um 

adelgamento progressivo: o índice de massa corporal por exemplo (a divisão do 
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número que designa o peso por aquele que designa a altura calculada ao quadrado) 

reduz-se entre as duas guerras, passando para Miss America de 21,2 em 1921 para 

19,5 em 1940. Idêntica progressão para Miss França e Miss Europa, apesar das 

diferenças de altura 1,73 para Miss França em 1929, 1,75, para Miss Iugoslávia na 

mesma data passam a ser alturas inabituais e fortemente realçadas, enquanto se 

banalizam nos Estados Unidos. Esses concursos despertam paixões. Feministas 

contestaram o preceito, acusando-os de reduzir a imagem da mulher apenas à 

tradicional beleza (VIGARELLO, 2006, p.154, grifo nosso). 

 

O estilo de vida das modelos, segundo Carpi et al (2013), é bastante ilustrativa em 

relação ao lugar da mulher em sociedades androcentradas, a mulher como bem simbólico, 

alimentando o imaginário do simbólico no que tange ao consumo, segundo o arcabouço teórico 

de Bourdieu:  

[...] a troca de dons, (ou de mulheres, de serviços, etc.), concebida como paradigma 

da economia dos bens simbólicos opõe-se à troca por troca da economia econômica 

na medida em que tem por origem não um sujeito calculador, mas um agente 

socialmente predisposto a entrar, sem intenção nem cálculo, no jogo da troca. É a 

este título que ignora ou denega a sua verdade objetiva de troca econômica. Podemos 

ver outra confirmação disto mesmo no fato de, em economias que tais, ou se deixar 

o interesse econômico num estado implícito, ou de a sua enunciação, quando 

acontece, se fazer através de eufemismos, quer dizer, numa linguagem de denegação. 

O eufemismo é o que permite dizer tudo dizendo que não se está a dizer; o que 

permite nomear o inominável, quer dizer, numa economia de bens simbólicos, o 

econômico, no sentido corrente do termo, a troca por troca (BOURDIEU, 1994, 

p.126). 

 

A mulher possui um valor simbólico e, muitas vezes, é negociada como moeda de troca. 

De acordo com Carpi et al (2013, p.30), as modelos profissionais têm passe livre em alguns 

estabelecimentos de consumo com essa finalidade de troca no mercado simbólico de bens. É 

enxergado como vantagem econômica e comercial por donos de estabelecimentos de consumo 

ter modelos ou mulheres que se enquadram em padrões de beleza pré-determinados, porque 

elas supostamente atrairiam homens com alto poder aquisitivo. 

Entrevistamos um promoter que trabalhou em grandes casas do Brasil e da Europa. 

Conforme explicou, alguns ganham um valor fixo mensal, outros fazem trabalho free 

lancer e ganham por cabeça. O valor faturado em cima de cada modelo não foi 

especificado e varia de acordo com a festa. É um bom negócio para a casa, pois as 

meninas promovem o estabelecimento tirando fotos para sites, além de atrair clientes 

em busca de uma noitada com garotas bonitas nos camarotes. [...] o passe livre em 

festas, baladas e restaurantes é ponto em comum entre todas as modelos 

entrevistadas. Isso faz parte do esquema de permuta que ocorre entre agências de 

modelos e salões de beleza, restaurantes, academias, nutricionistas e outros 

profissionais que aproveitam a imagem das garotas para ganhar visibilidade. Em 

troca de serviços gratuitos, elas funcionam como chamariz para potenciais 

consumidores (CARPI et al, 2013, p.31). 
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 A mulher como objeto de troca no mercado de bens simbólicos não acontece apenas no 

caso das modelos profissionais, que comercializam seus corpos como forma de trabalho. 

Mesmo quando a mulher não adere de forma profissional a esta dinâmica de economia 

simbólica e não-simbólica, ou seja, mulheres que não fazem uso de seus corpos como 

ferramenta laboral, vivenciam situações, como por exemplo, quando frequentam ambientes 

sociais como casas noturnas de diversos estados do Brasil, onde a mulher paga meia-entrada, 

ou entra de graça. Configurando seu valor de mercado.  

Mulher VIP até 0h’, ‘Open Bar reservado para mulheres’, além de entradas com valores 

mais baratos para as mulheres são políticas adotadas na maioria das boates capixabas. As 

práticas dividem tanto estabelecimentos como o público feminino, que aponta o 

machismo como justificativa para um interesse sexual por trás dos possíveis benefícios. 

Para a advogada e cientista social Lívia Xavier, a cobrança diferenciada por gênero nas 

boates é uma prática que favorece o machismo e a objetificação das mulheres. ‘A cultura 

é tão forte que nós passamos a vida toda achando que é um benefício, até compreendemos 

que é uma questão predadora. Essas coisas são feitas para atrair as mulheres, para que 

fiquem mais bêbadas e mais vulneráveis. Quando um homem vai a uma festa, ele se 

preocupa em ser roubado e coisas assim, mas eu duvido que ele se preocupe 

constantemente com o assédio, com o estupro, nós sentimos essa vulnerabilidade o tempo 

todo’, destaca.25 

Percebe-se a naturalização de situações sociais onde a mulher, como no exemplo acima, 

paga menor valor para frequentar um ambiente social, quando é ela própria, seu corpo, sua 

existência, um objeto com valor de mercado. Observamos neste caso, a violência simbólica, a 

naturalização da estrutura social onde a mulher é um objeto, e também o valor econômico do 

ator social ‘mulher’. 

A partir da fundamentação teórica e dos questionamentos levantados nos dois primeiros 

capítulos desta dissertação, partiremos para o terceiro e último capítulo, onde nos debruçaremos 

sob textos midiáticos para detectar o lugar atribuído ao corpo da mulher na contemporaneidade. 

 

  

                                                           
25FRIEDRICH, Mariah; CARVALHO, Mariana.Balada 'Open Bar' e com entrada grátis para mulheres gera polêmica. 

G1.GLOBO.COM. Disponível em: <http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/06/balada-open-bar-e-com-

entrada-gratis-para-mulheres-gera-polemica.html>. Acesso em: 20 jan.2017. 
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CAPÍTULO III 

O CORPO NA MÍDIA: ESTRATÉGIAS DE APREENSÃO DO 

CORPO ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO 

 

3.1Sobre a Análise 

Depois de calçarmo-nos com vasto arcabouço teórico nos capítulos anteriores, iremos, 

neste terceiro e último, realizar análises que apontem as teorias de maneira empírica. Nos 

direcionaremos agora à seara das interpretações analíticas para que, a partir de um olhar crítico, 

possamos responder à questão que norteia esta pesquisa, bem como atender aos objetivos 

propostos e apontar caminhos de reflexão. 

“Ter uma relação menos ingênua com a linguagem”, segundo Orlandi, (2012, p.9), este 

é o objetivo principal da análise do discurso de um texto. Neste tópico, assumiremos o que a 

autora propõe como ‘estado de reflexão’ diante da leitura, abandonar a ingenuidade de acreditar 

que um texto transmita pura e literalmente a mensagem que comunica por meio de palavras. O 

estado de reflexão para interpretar uma mensagem textual abrange a ordem do simbólico, 

aspecto de importância ímpar para o desenvolvimento desta dissertação, uma vez que lançamos 

o olhar ao nosso objeto, o corpo contemporâneo, essencialmente pelas vias do simbólico. Quem 

interpreta o faz à sua própria maneira, de acordo com seu papel social, com as estruturas de 

uma determinada cultura, de um determinado contexto histórico e político, dos imaginários. O 

texto é o único elemento que temos para análise enquanto pesquisadores sociais que buscam 

respostas à sua pergunta-problema, a partir dos discursos midiáticos. O antropólogo tem as 

comunidades como objeto, por exemplo. Nós temos o texto. É a materialidade linguística do 

texto que nos revela pequenos indícios, que denunciam aspectos que instituem o sentido do 

texto dentro de um determinado contexto. Em AD usa-se o texto como meio de transporte para 

um mundo simbólico e ideológico para além do texto, mas que é condição de existência do 

próprio texto - que não faz sentido fora de contexto -, e também é onde este texto circula e 

ganha novos sentidos. Observa-se este processo de codificação/decodificação e 

subjetivo/simbólico entre os atores. 

 

A Análise do Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, não trata 

da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso. E a 

palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr 

por, de movimento. O discurso é assim palavra em movimento, prática de linguagem: 

com o estudo do discurso observa-se o homem falando. Na análise do discurso 
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procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, 

parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história (ORLANDI, 

2012, p.15). 

 

Refletir sobre um texto a partir desta perspectiva é entender o processo de enunciação e 

compreensão do mesmo levando em conta que o sujeito que lê significa determinado texto a 

partir de suas vivências sociais prévias. Um texto só significa porque está contextualizado 

historicamente no imaginário do sujeito que o lê. Contratos silenciosos são estabelecidos sem 

que haja uma aceitação consciente e clara entre enunciador e interlocutor. 

 

Levando em conta o homem na sua história, considera os processos e as condições 

de produção da linguagem, pela análise da relação estabelecida pela língua com os 

sujeitos que a falam e as situações em que se produz o dizer. Desse modo, para 

encontrar as regularidades da linguagem em sua produção, o analista do discurso 

relaciona a linguagem à sua exterioridade. Tendo em vista esta finalidade, ele 

articula de modo particular conhecimentos do campo das Ciências Sociais e do 

domínio da Linguística. [...] Em uma proposta em que o político e o simbólico se 

confrontam, essa nova forma de conhecimento coloca questões para a Linguística, 

interpelando-a pela historicidade que ela apaga, do mesmo modo que coloca 

questões para as Ciências Sociais, interrogando a transparência da linguagem sobre 

a qual elas se assentam. Dessa maneira, os estudos discursivos visam pensar o 

sentido dimensionado no tempo e no espaço das práticas do homem, descentrando a 

noção de sujeito e relativizando a autonomia do objeto da Linguística (ORLANDI, 

2012, p.16, grifo nosso). 
 

Pretendemos a partir do subsídio teórico de Orlandi (2012) - uma das principais 

pesquisadoras do tema no Brasil -, que tem como referência principal o filósofo da linguagem 

Michel Pêcheux (1975), refletir sobre os textos e assim realizar uma interpretação das unidades 

informativas que foram selecionadas para compor o corpus que será analisado nesta pesquisa. 

A ideia do autor que é um dos fundadores da linha francesa de análise, junto a Michel Foucault 

na tentativa de conceber uma teoria histórico-linguística do discurso - que compreende e analisa 

o discurso a partir da lógica: ‘língua-discurso-ideologia’ nos guiará neste percurso.  

Tendo como questão norteadora a premissa da análise do discurso que tem como base a 

não transparência e opacidade de um texto: “Como este texto significa?”. A questão norteadora 

nos levará a destrinchar as camadas superficiais e relacionar, por meio desta análise, a atuação 

midiática a partir de seu discurso ideológico.  

As análises serão feitas levando em consideração o leitor como o sujeito da psicanálise 

lacaniana, assim, sua subjetividade, individualidade e alteridade são premissas.  

Para a Análise de Discurso, não se trata apenas de transmissão de informação, nem 

há essa linearidade na disposição dos elementos da comunicação, como se a 

mensagem resultasse de um processo assim serializado: alguém fala, refere alguma 
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coisa, baseando-se em um código, e o receptor capta a mensagem, decodificando-a. 

Na realidade, a língua não é só um código entre outros, não há essa separação entre 

emissor e receptor, nem tampouco eles atuam numa sequência em que primeiro um 

fala e depois o outro decodifica etc. Eles estão realizando ao mesmo tempo o 

processo de significação e não estão separados de forma estanque. Além disso, ao 

invés de mensagem, o que propomos é justamente pensar aí o discurso. Desse modo, 

diremos que não se trata de transmissão de informação apenas, pois, no 

funcionamento da linguagem, que põe em relação sujeitos e sentidos afetados pela 

língua e pela história, temos um complexo processo de constituição desses sujeitos 

e produção de sentidos e não meramente transmissão de informação. São processos 

de identificação do sujeito, de argumentação, de subjetivação, de construção da 

realidade etc. Por outro lado, tampouco assentamos esse esquema na ideia de 

comunicação. A linguagem serve para comunicar e para não comunicar. As relações 

de linguagem são relações de sujeitos e de sentidos e seus efeitos são múltiplos e 

variados. Daí a definição do discurso: o discurso é efeito de sentido entre 

locutores (ORLANDI, 2012, p.21, grifo nosso). 

 

Sendo o discurso um fenômeno possibilitado por meio da fala e da escrita (língua), seu 

efeito de sentido só é possível quando levado em conta a interação entre atores sociais que 

compartilham de um mesmo sistema linguístico. Podemos assim, afirmar que discurso e 

imaginário social podem ser relacionados, uma vez que o imaginário, conceito visto no primeiro 

capítulo, também só é possível a partir da interação, entre o sujeito e o Outro. Ambos os 

conceitos são pensados sob a mesma égide pós-estruturalista, são teorias de um mesmo 

fenômeno – a construção dos sentidos pelos atores sociais por um contexto histórico.  

A partir dessa relação entre discurso e imaginário traçaremos outra questão norteadora 

depois da primeira ‘Como este texto significa?’ e ‘Como o significado deste texto afeta, ou 

compõe, o imaginário social?. Deste modo, a metodologia de pesquisa qualitativa nos ajudará 

a responder à pergunta-problema desta pesquisa, que consiste em compreender como a mídia 

opera, ‘costura’ e trabalha a questão do corpo feminino e consumo estético na 

contemporaneidade.  

A partir da análise do corpus refletiremos de que forma, quais estratégias e 

representações são utilizadas para apresentar o corpo feminino e contribuir para a legitimação 

do poder. Um poder que pode ser compreendido como a estrutura patriarcal que, através de 

violência simbólica mantém o imaginário da mulher em posição de inferioridade social. Outro 

desdobramento é o incentivo ao consumo, trabalhando a insatisfação de autoimagem feminina 

como empuxo ao consumo estético - levando em conta que mídia tem caráter de indústria, vende 

informação ao leitor, mas lucra majoritariamente com anúncios publicitários.  

Segundo Orlandi (2012, p.25), a análise do discurso problematiza e reestrutura a noção 

de leitura. A psicanálise, a linguística e as ciências sociais são sistematicamente utilizadas para 

possibilitar esta nova interpretação da relação do sujeito com o sentido.  
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Os dizeres não são, como dissemos, apenas mensagens a serem decodificadas. São 

efeitos de sentidos que são produzidos em condições determinadas e que estão de 

alguma forma presentes no modo como se diz, deixando vestígios que o analista de 

discurso tem de apreender. São pistas que ele aprende a seguir para compreender os 

sentidos aí produzidos, pondo em relação o dizer, com sua exterioridade, suas 

condições de produção. Esses sentidos têm a ver com o que é dito ali, mas também 

em outros lugares, assim como com o que não é dito, e com o que poderia ser 

dito e não foi. Desse modo, as margens do dizer, do texto, também fazem parte dele 

(ORLANDI, 2012, p.30, grifo nosso). 

 

O ‘não dito’ será aspecto fundamental para analisarmos nosso corpus, também o 

conceito de interdiscurso será explorado na análise. Para possibilitar a interpretação do corpus, 

refletiremos o imaginário que já foi constituído sobre o corpo da mulher - dentro de um recorte 

contemporâneo -, quais contratos já foram previamente estabelecidos no que tange à cultura de 

consumo estético feminino, assunto também já contemplados nos dois primeiros capítulos, que 

serão retomados a seguir para contextualizar o discurso e quais ideologias o fundamentam.  

[...] é também o interdiscurso, a historicidade, que determina aquilo que, da situação, 

das condições de produção, é relevante para a discursividade. Pelo funcionamento 

do interdiscurso, suprime-se, por assim dizer, a exterioridade como tal para inscrevê-

la no interior da textualidade. Isso faz com que, pensando-se a relação da 

historicidade (do discurso) e a história (tal como se dá no mundo), é o interdiscurso 

que especifica, como diz M.Pêcheux (1983), as condições nas quais um 

acontecimento histórico (elemento histórico descontínuo e exterior) é suscetível de 

vir a inscrever-se na continuidade interna, no espaço potencial da coerência próprio 

a uma memória. É preciso não confundir o que é interdiscurso e o que é intertexto. 

O interdiscurso é todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que 

determinam o que dizemos. Para que minhas palavras tenham sentido é preciso que 

elas já façam sentido. E isto é efeito do interdiscurso: é preciso que o que foi dito por 

um sujeito específico, em um momento particular se apague na memória para que, 

passando para o ‘anonimato’, possa fazer sentido em ‘minhas’ palavras. No 

interdiscurso, diz Courtine (1984), fala uma voz sem nome (ORLANDI, 2012, p.34). 

 

O conceito de interdiscurso demanda o esquecimento do que já foi dito anteriormente, 

para que depois aconteça a reprodução de um mesmo discurso, porém, com a falsa impressão 

de que a autoria do discurso é a do sujeito que o enuncia. “Por esse esquecimento temos a ilusão 

de ser a origem do que dizemos quando, na realidade, retomamos sentidos pré-existentes. 

(ORLANDI, 2012, p.35).  

Compreender que o discurso não começa em um enunciador específico abre a brecha 

para refletirmos o papel da mídia no que a autora chama de ‘esquecimento ideológico’, o que 

ela diz equivaler ao inconsciente da Psicanálise. Ou seja, se há um esquecimento ideológico, o 

discurso midiático tem influência direta no discurso dos sujeitos que são expostos ao conteúdo. 

A mídia forma o discurso dos sujeitos, sem que o sujeito se dê conta, porque, o esquecimento 

é estruturante. A grosso modo, reproduz-se o discurso escutado pelo meio onde se é exposto, 

pais, familiares, colegas e todo o consumo de informação e entretenimento. É claro que as 
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subjetividades definem como cada indivíduo irá apreender um determinado discurso, mas, sua 

reprodução pelas vias do ‘esquecimento ideológico’ é certa. Como numa paráfrase: 

A paráfrase representa assim o retorno aos mesmos espaços do dizer. Produzem-se 

diferentes formulações do mesmo dizer sedimentado. A paráfrase está do lado da 

estabilização. Ao passo que, na polissemia, o que temos é o deslocamento, ruptura 

de processos de significação. Ela joga com o equívoco. [...] é porque a língua é sujeita 

ao equívoco e a ideologia é um ritual com falhas que o sujeito, ao significar, se 

significa. Por isso, dizemos que a incompletude é a condição da linguagem: nem os 

sujeitos, nem os sentidos, logo, nem o discurso, já estão prontos e acabados. Eles 

estão sempre se fazendo, havendo um trabalho contínuo, um movimento constante 

do simbólico e da história. É condição de existência dos sujeitos e dos sentidos: 

constituírem-se na relação tensa em paráfrase e polissemia (ORLANDI, 2012, p.37). 

 

Trazer o conflito entre polissemia e paráfrase nos ‘alivia’, no sentido de não pensarmos 

o sujeito humano como um papagaio que repete tudo aquilo que escuta. É na possibilidade da 

descontinuidade que o processo de criação se inscreve. Mas, a mídia tem tido um papel de 

reproduzir discursos, não de criar novas possibilidades ou desestabilizar o que está dito 

anteriormente, a mídia trabalha a serviço da manutenção da ideologia.  

O que vemos com mais frequência, por exemplo, se observarmos a mídia – é a 

produtividade, não a criatividade. As novelas obedecem, em geral, um estrito 

processo de produção, dominado pela ‘produtividade’: assistimos a ‘mesma’ novela 

contada muitas e muitas vezes, com algumas variações. Para haver criatividade é 

preciso um trabalho que ponha em conflito o já-produzido e o que vai-se instituir. 

Passagem do irrealizado ao possível, do não-sentido ao sentido (ORLANDI, 2012, 

p.38). 

 

Sendo o discurso o lugar do trabalho da língua e da ideologia (ORLANDI, 2012), é 

imprescindível, para se realizar uma análise, levar em conta o lugar de fala do enunciador. 

Vivemos em uma sociedade estruturada por relações de poder, por conta disso, esta pesquisa 

desdobra-se a lançar o olhar a um corpus essencialmente midiático. Foi escolhido o Portal 

Globo.com, em sua sessão de entretenimento; o EGO, por ser o segmento de entretenimento do 

portal do Grupo Globo. Empresa respeitada e vista como fonte segura de informação pela 

população, haja vista a tradição da empresa de comunicação e seu alcance de audiência. O 

Portal é uma espécie de extensão da televisão para a Internet, levando todos os seus simbolismos 

de seriedade e comunicação de massa para outro território, o on-line. Todo o conteúdo 

disponível no Portal é associado ao conteúdo da programação da emissora na tevê. Fundado no 



79 
 

ano 2.000, acompanhou o crescimento de força e audiência da internet, sendo hoje a maior 

redação on-line do país com 500 jornalistas trabalhando na produção de conteúdo26.  

Dito isso, a relação entre enunciador (Portal Globo.com, EGO, sessão de 

entretenimento) e sujeito exposto ao discurso é de poder, porque é dado ao portal status de 

autoridade. Sobre a relação de forças: 

Segundo essa noção, podemos dizer que o lugar a partir do qual fala o sujeito é 

constitutivo do que ele diz. Assim, se o sujeito fala a partir do lugar de professor, 

suas palavras significam de modo diferente do que se falasse no lugar de aluno. O 

padre fala de um lugar em que suas palavras têm uma autoridade determinada junto 

aos fiéis, etc. Como nossa sociedade é constituída por relações hierarquizadas, são 

relações de força, sustentadas no poder desses diferentes lugares, que se fazem valer 

na ‘comunicação’. A fala do professor vale (significa) mais do que a do aluno 

(ORLANDI, 2012, p.40). 

 

Novamente voltamos a salientar a questão do imaginário para a formação dos locais 

discursivos. Como visto no primeiro capítulo, o imaginário é estruturado por todas as imagens 

pelas quais os atores sociais são expostos no mundo e elaboram seus sentidos coletivamente 

(CUNHA, 2011, p.38). Aliando o conceito de imaginário ao local discursivo, elegemos o Portal 

da Globo, que é a plataforma on-line do maior grupo midiático da América Latina para extrair 

nosso corpus de pesquisa. Maffesoli(2011, p.80) salienta que as tecnologias alimentam o 

imaginário, ele atribui às tecnologias o aumento da importância do imaginário na cultura 

contemporânea devido ao estímulo ‘imaginal’ que a técnica proporciona, especialmente porque 

propicia a ‘comunhão’, a comunicação. “Internet é uma tecnologia da interatividade que 

alimenta e é alimentada por imaginários”. O conteúdo que o Portal oferece é apreendidocomo 

legítimo, uma vez que o grupo Globo ocupa o imaginário social do brasileiro, seja por suas 

tradicionais telenovelas, por seu jornalismo, ou por sua ação de entretenimento on-line. O Portal 

foi escolhido também pelo fato de que o leitor que ali visita o faz para assistir um capítulo de 

sua telenovela de preferência, para assistir ao Jornal Nacional, ou ler notícias. Com a Análise 

do Discurso, é possível interpretar a construção desse imaginário e procurar refletir as 

ideologias que estão por trás das notícias.  “Com ela podemos atravessar esse imaginário que 

condiciona os sujeitos em suas discursividades e, explicitando o modo como os sentidos estão 

sendo produzidos, compreender melhor o que está sendo dito” (ORLANDI, 2012, p.42). 

                                                           
26 GLOBO.COM. Sobre a Globo.com. Ibope, ago.2013. Disponível 

em:<http://anuncie.globo.com/redeglobo/institucional/noticia/2013/10/sobre-globocom.html>. Acesso em: 10 

jan.2017. 
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Este trabalho faz uso de elementos da Análise do Discurso, sem a pretensão de ser um 

trabalho especializado na técnica. Entendemos que, para responder à pergunta que norteia a 

pesquisa, e para refletir o lugar da mídia na manutenção de uma ideologia de consumo estético 

que violenta simbolicamente a mulher, seria necessário nos debruçar ao texto nos voltando da 

forma como Orlandi (2012, p.42) afirma que os sentidos não estão nas palavras, “estão aquém 

e além delas”. Portanto, entender a ideologia que sustenta um nicho midiático que limita a 

mulher a uma condição de precariedade nos ajudará a chegar aonde almejamos. Sobre a 

ideologia que iremos buscar durante as análises a seguir: 

A ideologia, por sua vez, nesse modo de a conceber, não é vista como conjunto de 

representações, como visão de mundo, ou como ocultação da realidade. Não há, 

aliás, realidade sem ideologia. Enquanto prática significante, a ideologia aparece 

como efeito da relação necessária do sujeito com a língua e com a história para que 

haja sentido. E como não há uma relação termo-a-termo entre 

linguagem/mundo/pensamento essa relação torna-se possível porque a ideologia 

intervém com seu modo de funcionamento imaginário (ORLANDI, 2012, p.48). 

 

O nosso corpus de análise não é visitado por um público que busca um jornalismo 

especializado de culto ao corpo ou celebridades. Na home do Portal, o EGO, que divulga 

notícias sobre entretenimento, fica ao lado do G1, que abrange notícias variadas de gênero 

informativo, também ao lado de esportes e notícias diversas. Ou seja, o leitor, de certa forma, é 

visitado pela notícia e pelas imagens utilizadas para ilustração, o que é um exemplo de 

interdiscursividade – o intangível e simbólico do G1 endossa o intangível e simbólico do Ego, 

e assim por diante. Isso cria uma minicomunidade midiática e discursiva que se retroalimenta. 

Antes de iniciarmos as análises, abriremos um tópico para abordarmos outras formas de 

representação do corpo feminino pelas mídias. Levando em conta o corpo como mídia em si, 

que comunica, tanto quanto uma notícia.  

Optamos por abrir este tópico antes de iniciarmos a análise do corpus, para mostrar 

como um discurso se relaciona com outros: “um discurso aponta para outros que o sustentam, 

assim como para dizeres futuros” (ORLANDI, 2012, p. 39).  

Com a finalidade de ilustrar esse processo mais amplo, trataremos de outros exemplos 

empíricos, utilizando de relatos vivos para darmos um panorama de como o corpo feminino tem 

sido enunciado por indústrias como a da moda, da mídia e do consumo - que estão interligadas 

numa relação que se retroalimenta. 
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3.2. Corpomídia: O corpo como plataforma de comunicação 

A teoria ‘corpomídia’, como visto no primeiro capítulo deste trabalho, criada pelas 

professoras Christine Greiner e Helena Katz, coloca em pauta na pesquisa acadêmica o corpo 

como plataforma de comunicação. Elas defendem o corpo como sendo uma mídia primária, que 

exprime as marcas e os sintomas da cultura contemporânea. Assim, como as teorias do 

imaginário, a teoria corpomídia só pode ser pensada coletivamente. Segundo as autoras, há o 

entendimento do corpo como materializaçãode dispositivos de poder, aspectos essenciais para 

a presente pesquisa, que visa detectar os mecanismos de poder que agem sobre os corpos como 

fenômenos socioculturais de normatizações e repressões a serviço da ideologia. “[...] não apenas 

o corpo (corpomídia) é distendido nos artefatos que cognitivamente materializa como corpo, 

mas também nos dispositivos de poder “práticas discursivas e não-discursivas [...]” (2015, 

p.11). 

As imagens do corpo feminino representadas pela mídia e pela publicidade vêm 

ganhando cada vez mais espaço no meio acadêmico, porque é a partir da reflexão e análise 

sobre a maneira como estas indústrias representam o corpo da mulher que poderemos perceber 

quais estereótipos e quais discursos são legitimados e reforçados. 

A publicidade trabalha para que a produção de imagens se transforme em consumo. 

Mais do que isso: as imagens divulgadas pela publicidade apresentam modos de 

sociabilidade e ensinam o quê, onde, quando e como consumir. Ensinam como 

devemos ser. Por meio de suas representações, o indivíduo pode se reconhecer como 

protagonista das imagens, ou mesmo, espelhar-se, tomando as imagens como 

fragmentos de seu modo de ser, do seu ‘eu’. Como algo que deveria ser 

copiado(SIQUEIRA, 2014, p.74, grifo nosso). 

 

  Se a publicidade reproduz imagens que nos ensinam como existir no mundo, como 

significar a nós mesmos e aos outros, vamos lançar o olhar para interpretar como essa indústria 

que produz os anúncios aos quais somos expostos pelas diversas mídias, ilustra a mulher 

contemporânea ocidental. 

Vimos a partir de Kellner (2001), no primeiro capítulo desta dissertação, que na 

contemporaneidade as identidades dos atores sociais são construídas pela moda e pelo consumo, 

ratificadas pelas plataformas midiáticas, que são divulgadoras dos símbolos, e os símbolos, 

segundo McCracken (2003) é tudo o que importa para a publicidade. A aquisição no consumo 

contemporâneo não se trata da mercadoria de cunho econômico, mas do apelo simbólico de um 

produto, seu intangível imaginal que está sob a égide do desejo e da imagem, por isso não é 

possível dissociar a cultura do consumo e o consumo do imaginário. Vamos assim, tecendo as 

relações entre corpo, mídia e consumo, como aspectos arraigados à cultura.  
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No primeiro capítulo deste trabalho, pontuamos uma característica que é o pilar do 

consumo marcado por imagens na modernidade tardia: a adaptação dos sujeitos às mercadorias 

e não o contrário; “Imagem é hoje, mercadoria por excelência, objeto de produção, circulação 

e consumo: cria-se não apenas uma mercadoria para o sujeito, mas sujeitos para a mercadoria. 

Este é o caráter da imagem na modernidade tardia”. (CUNHA, 2011, p.46). 

Esta submissão do ator social à imagem e ao produto - fazendo de si mesmo uma 

mercadoria, como visto anteriormente no segundo capítulo em tópico destinado a debater o 

corpo como bem simbólico de consumo -, tem um marco que é a iconização da mulher como 

peça publicitária.  

Segundo Vigarello (2006, p.173), as figuras das modelos aliada à cultura das revistas 

deu início a era da mulher protagonizando a ‘beleza publicitária’, a ‘beleza mercadoria’. 

 Há dois perfis de mulheres que protagonizam as grandes publicidades de roupas e 

cosméticos: celebridades e modelos profissionais – como visto no capítulo anterior, foi a partir 

dos anos 1990 quando as atrizes hollywoodianas perderam espaço na publicidade para as 

figuras das supermodelos culminado assim, em uma mudança de padrões. A grosso modo, do 

corpo voluptuoso de Marilyn Monroe, à magreza extrema de Lesley Lawson, a Twiggy. 

Apesar de existir um contrato sabido e assinado entre ambas as partes - modelos e 

contratantes da indústria publicitária –, há um outro contrato que não é explícito, o contrato 

estabelecido entre indústria e público exposto a determinados anúncios. Neste contrato 

simbólico o anúncio oferece a imagem que seria desejável, aconselhável, para a mulher 

apreender e performatizar. Por isso, o corpo das modelos e a forma como as próprias 

profissionais lidam com isto é um fator que devemos observar para entender quão irreal são 

estas imagens, inclusive para quem as protagoniza. 

Na citação a seguir, podemos detectar na fala da modelo profissional de pseudônimo 

Juliana, entrevistada por Carpi et al, a violência simbólica que permeia a sujeição das modelos 

aos padrões vigentes. 

 

Percebi as exigências daquela profissão quando fotografei para um catálogo de 

biquínis. Cheguei cedo, tomei um suco como de costume, e parti para o trabalho. Na 

hora do almoço, todos pararam para comer, eu era a exceção. –Um Ice Tea para a 

modelo, assim ela não incha nas fotos. –, disse a cliente. Não sabia como agir, sentia 

fome, e estava só com meu suco matinal no estômago. Sabia da necessidade de estar 

magra, mas será que comer algo naquele momento incharia meu abdome a ponto de 

prejudicar as fotos? Não sei ao certo. Mas a cliente, uma mulher de quarenta e poucos 

anos, deveria saber (Carpi et al, 2013, p.23). 
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Pelo relato supracitado, podemos detectar como a modelo que estampa uma propaganda 

é tratada durante a sessão de fotos. A contratada relata que literalmente foi orientada a se privar 

de alimentação para concluir o trabalho. Também quando ela descreve ‘a cliente, uma mulher 

de quarenta e poucos anos, deveria saber’, podemos observar a condição de hierarquia de onde 

provém este enunciado de ‘passe fome’. Neste caso, há uma relação de trabalho, que justifica 

este poder, porém, percebe-se que o padrão de magreza excessiva é árduo de ser sustentado, 

inclusive pelas próprias modelos, que, como o nome já diz, são os ‘modelos’, arquétipos que, 

simbolicamente, no imaginário social, deveriam ser seguidos. 

 

Muitas meninas escutavam da agência que estavam gordas e, enquanto 

enlouqueciam em dietas, viam suas colegas fazendo fotos e desfiles sem qualquer 

dificuldade. Eram mantidas praticamente trancadas no apartamento da agência, 

sempre à espera de algum trabalho. – Olha, querida, porque você não vai para casa 

ficar uma temporada e tenta emagrecer? – era o que o booker dizia ao telefone para 

a maioria das garotas quando não geravam mais lucros para a agência 

(BARIQUELLO apud CARPI et al, 2013, p.75). 

 

Este outro relato evidencia a questão da agência de modelos enquanto indústria que 

serve outra indústria, a da publicidade. 

 Grandes empresas publicitárias recorrem ao elenco das agências de modelos para 

realizar a contratação de garotas que irão dar vida a essa imagem de mulher a ser copiada. 

“Olha, querida, por que você não vai para casa ficar uma temporada e tenta emagrecer?”. Nesta 

frase podemos interpretar que a modelo estava acima do peso, mas essas garotas são 

dispensadas mesmo quando ostentam pesos considerados abaixo do saudável pela medicina.  

Retomando os conceitos que abordamos anteriormente no que tange à associação entre 

saúde e magreza validadas pelas mídias, podemos detectar que a naturalização da magreza 

extrema na moda e a aceitação social da mesma se dá também pelo apoio midiático que reforça 

o imaginário de que gordura causa doenças, já a magreza está diretamente ligada à boa saúde. 

O que não é uma verdade absoluta, considerando-se os distúrbios alimentares causados por 

problemas de autoimagem potencializados pela cultura da imagem.  

Vigarello (2006, p.152) afirma que o elemento ‘primordial’ da beleza feminina a partir 

dos anos 1960 é a magreza, o autor reforça que as revistas de moda da época, como Elle, Vogue 

e Jardin des Modes foram responsáveis por alimentar tal imaginário, publicando matérias que 

ligavam baixa expectativa de vida à gordura e júbilo à magreza, sempre com matérias 

endossadas pela ciência, com gráficos indicativos de número de morte de ‘magras’, versus 

gráficos de número de mortes de ‘gordas’. O autor ainda destaca que concomitante ao 

crescimento deste tipo de matéria os anúncios publicitários cresciam em mais de 60% neste tipo 
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de revista voltado ao público feminino. Estes dados evidenciam um tipo de jornalismo a serviço 

da publicidade, o consumo estético com a ajuda das mídias ganha status de consumo em prol 

da boa saúde, é a legitimação do hedonismo pela ciência e pelas mídias. A insatisfação da 

mulher com a autoimagem é o combustível para que o consumo aumente. 

Ainda no primeiro capítulo deste trabalho falamos sobre a importância das modelos 

enquanto arquétipos, figuras que compõem o imaginário. Gross (1996, p.19) destaca a 

importância da figura destas mulheres como “emblemas de uma sociedade industrial que cada 

vez mais se aperfeiçoa na arte de produzir réplicas e vender imagens”. Elas fazem uso de seus 

corpos como ferramenta laboral.Fundamentando-nos pela afirmação de Gross (1996,p.19): “as 

modelos são metáforas de temas de importância cultural”. É sob este prisma que trazemos as 

figuras das modelos neste capítulo e no anterior, como metáforas da beleza contemporânea, da 

imagem e do consumo, denunciando através de seus corpos importantes aspectos culturais.  

A discrepância entre os padrões exigidos pelas agências de modelos que, por sua vez, 

trabalham para contemplar os padrões exigidos pela indústria da moda são abusivos.  

 Um vídeo divulgado em agosto de 2015 no YouTube pela modelo sueca Agnes 

Hedengard causou impacto e já teve mais de 5 milhões de visualizações. A garota de 19 anos, 

que possui o IMC – Índice de Massa Corporal – de 17,5 (os números considerados saudáveis 

oscilam entre 18,5 e 24,9), narra como está sendo rejeitada por clientes por estar ‘gorda’.  

Figura 15 - modelo sueca Agnes Hedengard

 

Fonte: Youtube 
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“Eles acham que minha bunda é muito grande e meus quadris são muito largos. De 

acordo com a indústria da moda, você não pode ser assim, você precisa ser mais magra. Tenho 

recebido convite de vários clientes, que realmente querem trabalhar comigo. Mas quando eles 

tomam conhecimento das minhas medidas, a história muda.” Relata, enquanto mostra no 

espelho seu corpo extremamente magro. Ela também afirma que decidiu fazer o registro para 

que outras pessoas saibam qual é o padrão exigido pela indústria. “A minha intenção com este 

vídeo é mostrar a todos o que uma grande parte da indústria da moda pensa que é 'grande 

demais'. É absurdo e eu odeio isso, e apenas quero que outras pessoas vejam isso27". 

Retomando a ideia do segundo capítulo em que abordamos a formação da identidade 

por meio do consumo, podemos entender que a indústria do consumo e da publicidade trabalha 

em prol de uma não aceitação corporal da mulher – lembrando que este movimento é sutil e se 

vale das vias do simbólico. A indústria lucra com o descontentamento das mulheres. Mulheres 

descontentes e infelizes com seus corpos alimentam as indústrias da cirurgia plástica, do 

consumo estético, consumo este que abrange desde a cosmetologia até o jornalismo segmentado 

que contempla as pautas de fitness, beleza e boa forma.  

 Os depoimentos das modelos citadas são reveladores na medida em que se percebe quão 

irreais são as imagens e os signos as quais as próprias modelos e as mulheres ‘comuns’ são 

submetidas. Nem as próprias garotas que são ‘o’ modelo conseguem ser ou, ‘sustentar’, a 

imagem irreal que representam.  

As estratégias discursivas utilizadas pela publicidade criam e recriam imagens que 

mediam o imaginário e a subjetividade. Essas imagens, ícones imprescindíveis na 

publicidade, são representações que traduzem práticas sociais e constroem 

identidades por meio de uma multiplicidade de perspectivas – uma delas, o consumo 

(SIQUEIRA, 2014, p.77). 

 

Este discurso que enaltece a magreza excessiva é constantemente endossado pela ciência 

nas matérias jornalísticas, quando se cria o binarismo: ‘gordura é doença, magreza é saúde’. 

 Pouco se fala no gatilho de transtornos alimentares e de autoimagem que os discursos 

em prol da magreza podem causar nas mulheres. É o caso da modelo Ana Carolina Restom, que 

faleceu em decorrência da anorexia em 2006, sua história repercutiu na mídia nacional e 

internacional. A garota de 21 anos estava pesando apenas 41 quilos quando foi a óbito e media 

                                                           
27 YOUTUBE. Too Big for the Industry. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4hEMv9QUIzE>. 

Acesso em: 10 jan.2017. 
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1,74m. A modelo que estampou campanhas internacionais de moda e também editoriais em 

importantes revistas nacionais sofria a pressão para estar cada vez mais magra28.  

 

Minha filha voltou muito constrangida de sua temporada na China. Além das 

exigências para emagrecer – diziam que as pernas e braços estavam gordos. [...] 

Achei que a magreza fosse apenas uma condição da carreira de modelo. Comecei a 

desconfiar que houvesse algo errado quando o caseiro disse que ela havia vomitado 

nos arredores da casa (CARPI et al, 2013, p.114). 

 

O relato de Miriam Restom, mãe de Ana Carolina, chama atenção por conter em seu 

discurso a resignação de que a magreza excessiva que a filha apresentava era uma condição da 

carreira de modelo, a naturalização dos imperativos enunciados à Ana Carolina por agentes e 

clientes é a reprodução de um discurso opressor.  

Dito isso e considerando estes interdiscursos, seguiremos para a análise do corpus: 

 

3.3 Relação mídia e corpo 

Para realizar a pesquisa qualitativa, optamos por ‘construir’ uma semana completa de 

domingo a sábado utilizando um dia da semana durante sete semanas subsequentes. As matérias 

eleitas para compor a amostra foram selecionadas a partir de dois critérios: Ser unidade 

informativa que abordasse o corpo feminino como tema central e conter uma ou mais imagens 

em hiperlink na coluna de entretenimento do Portal. Tais critérios de coleta foram estabelecidos 

seguindo nossa linha de análise proposta no início deste capítulo. Optamos por eleger a unidade 

informativa que configurava ser mais ‘invasiva’ à leitora que acessava o Portal para buscar 

informação sobre assuntos diversos, que não buscassem necessariamente o tema central das 

matérias que compõem o nosso corpus. Tal critério foi escolhido para atender às demandas de 

uma pesquisa ancorada pelas teorias do imaginário - buscávamos encontrar imagens e discursos 

que contribuíssem para a afirmação e formação de imaginários sobre a corporeidade feminina. 

As unidades informativas colhidas foram consideradas as mais invasivas - por conter 

imagens e ocupar o espaço de maior destaque em relação às demais matérias da coluna 

destinada ao entretenimento. Durante todos os dias de coleta da semana construída havia mais 

matérias que tratavam do nosso tema de interesse, por isso foi especificado o critério de seleção 

pela ênfase que a notícia tinha na coluna EGO. Ao selecionarmos a notícia do dia em maior 

destaque visual, selecionávamos consequentemente a que era mais invasiva à leitora. As demais 

                                                           
28SAMPAIO, Paulo. Anoréxica, modelo morre aos 21 com 40 kg. Folha de S. Paulo. Disponível em:< 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u128220.shtml>. Acesso em: 10 jan.2017.  
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matérias que abordavam o corpo feminino como pauta não foram colhidas, selecionamos 

diariamente às 18h a matéria de maior destaque, utilizando os critérios ‘conter imagem 

ilustrativa’ e ‘tamanho de chamada’. Tal técnica de construir uma semana foi adequada para 

mostrar que os discursos se repetem tal qual um conta-gotas - constante e independentemente 

de datas comemorativas ou eventos pontuais. Foi estruturado também um protocolo de análise 

a fim de localizar no discurso e, para além dele, marcas textuais que nos auxiliem a percorrer 

caminhos que supram os objetivos da presente pesquisa.  

 

Protótipo de protocolo de Análise 

Qual a ênfase do título? Indicar qual o tema que será abordado. 

Hedonístico? Estimula o consumo estético? 

De qual maneira a mulher da unidade 

informativa é retratada? 

Se é figura pública, qual a ênfase que o autor 

dá a ela? Seu trabalho? Suas formas corporais? 

Sua beleza? 

Há imagens? Qual o discurso da imagem, se 

houver. 

Descrever as imagens, a autoria e o discurso 

que nela contém.  

Há uso de adjetivos? Quais? Indicar o sistema de valores que é 

desenvolvido no texto, quais adjetivos são 

privilegiados e tem maior ênfase? 

Há uso de figuras de linguagem ou 

predominância de palavras que aludem o culto 

ao corpo e consumo estético? Quais? 

Identificar as palavras que se repetem para 

compor o discurso ideológico, bem como 

detectar figuras de linguagem  

Quais elementos são usados para reduzir a 

imagem da mulher a seucorpo? 

Identificar os elementos de valorização 
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Figura 16 - Semana construída: Domingo 28.02.2016 

 

Fonte: Globo.com 

 

Figura 17 - Jade Barbosa exibe barriga sarada em dia de piscina 

 

Fonte: Globo.com 

 

Jade Barbosa tirou onda neste domingo, 28. Ou melhor, tirou uma piscininha para aplacar o 

calor que faz no Rio de Janeiro. De quebra, ela mostrou seu "dolce far niente" e uma barriga para lá 

de sarada para seus seguidores do Instagram. 

http://ego.globo.com/famosos/tudo-sobre/jade-barbosa.html
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Qual a ênfase do título? O título enfatiza a barriga de Jade Barbosa. 

De qual maneira a mulher da unidade 

informativa é retratada? 

Jade Barbosa é uma das principais atletas  da 

ginástica artística brasileira, compete em nível 

olímpico, porém, na unidade informativa ela é 

retratada apenas por sua barriga. A matéria não 

menciona nenhuma ‘notícia’ sobre Jade atleta 

ou profissional.  

Há imagens? Qual o discurso da imagem, se 

houver. 

Há imagens. Reprodução da Rede Social da 

ginasta, uma foto pessoal vestindo um biquíni.  

Há uso de adjetivos? Quais? O adjetivo ‘sarada’ é usado para atribuir valor 

positivo ao corpo de Jade. 

Há uso de figuras de linguagem ou 

predominância de palavras que aludem o culto 

ao corpo e consumo estético? Quais?  

A expressão ‘barriga sarada’ é repetida por 

duas vezes, na segunda oportunidade ‘barriga 

para lá de sarada’. O ‘para lá’ indica sentido 

aumentativo, valorizando e destacando a boa 

forma que vem representada na palavra 

‘sarada’. Há o uso da metáfora ‘tirar onda’, o 

que também alude ao corpo, a expressão tirar 

onda significa ‘ir bem em uma situação’, por 

exemplo. O termo é utilizado para destacar o 

corpo utilizando metáfora. Entende-se: ter 

uma ‘barriga sarada’ é’ tirar onda’. 

Quais elementos são usados para reduzir a 

imagem da mulher a seu corpo? 

O texto não faz referência à vida profissional 

de Jade, todo o espaço da notícia é destinado 

ao corpo.  
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Semana construída: segunda-feira 07.03.2016 

Título: Fabíula Nascimento, 37 anos, sobre corpo: 'Idade chega para todo mundo' 

Depois de mostrar boa forma pelas praias de Fernando de Noronha nas férias, a atriz Fabíula 

Nascimento, de 37 anos, revelou os segredos para ter um corpo perfeito: 

A idade chega para todo mundo. E aí a gente tem que se cuidar, principalmente depois 

dos 30 (risos). Sempre me cuidei bastante, tanto com o corpo quanto com a alimentação. 

Sempre fiz balé e adoro andar de bicicleta. Um aeróbico é bom para poder comer aquele 

brigadeiro sem culpa. Mas agora estou investindo no pilates. Trabalho com o meu corpo, 

então preciso estar bem com isso", contou ela, que foi à festa de lançamento 

da novela "Velho Chico", nesta segunda-feira, 7, no Museu do Amanhã, no Centro 

do Rio. "Amo feijão e arroz. Mas cortei o leite, porque não me faz bem", disse ela, ainda 

sobre sua dieta.  

 

Com um look todo estiloso no evento, Fabíula explicou sua produção: "A gente quer estar 

linda e bem-vestida. Não sou da badalação, mas gosto de me arrumar. Por isso escolhi um macacão 

especial. Aprendi a gostar de moda com a Giovanna e a Deborah Ewbank, que é a minha stylist. Não 

gosto de roupa apertada". 

Protótipo de protocolo de Análise 

Qual a ênfase do título? O corpo da atriz Fabíula Nascimento e a 

‘chegada da idade’, a atriz tem 37 anos.  

De qual maneira a mulher da unidade 

informativa é retratada? 

Por sua boa forma e escolha de vestuário, a 

matéria já no início, na primeira linha, cita que 

a atriz mostrou ‘boa forma’ em viagem a 

Fernando de Noronha, e segue dando foco para 

as dicas que a atriz fornece sobre como se 

cuidar após os 30 anos. Há também imputação 

de culpa, quando a atriz diz, “Um aeróbico é 

bom para poder comer aquele brigadeiro sem 

culpa”, reforçando a ideia de que o corpo é algo 

a ser construído, com esforço. Também é 

retratada por sua roupa, onde ela descreve o que 

está usando na ocasião.  

http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/01/fabiula-nascimento-mostra-bumbum-perfeito-e-cintura-fininha-em-foto.html
http://ego.globo.com/famosos/tudo-sobre/fabiula-nascimento.html
http://ego.globo.com/famosos/tudo-sobre/fabiula-nascimento.html
http://ego.globo.com/assuntos/festa.html
http://ego.globo.com/assuntos/novela.html
http://ego.globo.com/programas/velho-chico.html
http://ego.globo.com/assuntos/rio.html
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Há imagens? Qual o discurso da 

imagem, se houver. 

Há quatro imagens da atriz no evento 

promovido pela Rede Globo que lançava a 

telenovela ‘Velho Chico”.  

Há uso de adjetivos? Quais? ‘boa forma’, ‘corpo perfeito’, linda, estiloso 

Há uso de figuras de linguagem ou 

predominância de palavras que aludem 

o culto ao corpo e consumo estético? 

Quais? 

A palavra corpo é repetida por três vezes. 

Associação entre envelhecimento e aumento 

nos cuidados com a aparência. 

Quais elementos são usados para 

reduzir a imagem da mulher a seu 

corpo? 

A matéria se passa na estreia da novela ‘Velho 

Chico’, onde Fabíula exerce importante papel. 

Atriz renomada e com um currículo extenso, 

não foi perguntada sobre seu trabalho. O foco 

ficou em sua idade, em como cuida de seu 

corpo e alimentação, quem a veste, e quais são 

suas preferências na moda.  

 

Semana construída: Terça-Feira 15.03.2016 

Título: Ex- BBB Vanessa Mesquita aparece diferente em foto e explica: ‘mais 

magra e sem botox’.  

Vencedora do “BBB 14”, Vanessa Mesquita surgiu bem diferente numa foto postada 

por ela mesma numa rede social. Na imagem, a paulista aparece séria após participar de uma 

ação em São Paulo junto com a polícia civil para resgatar cães num canil clandestino. Ao 

EXTRA, a protetora dos animais contou que o motivo de estar diferente é que ela perdeu 7kg e 

que não possui mais botox no rosto. 

Não fiz nada no momento. Faz um bom tempo que eu não mexo no rosto. Antes do 

‘Big brother’, eu aplicava botox uma vez por ano. Porque o botox, para quem faz 

exercícios físicos, ele sai muito rápido, dura só três meses. É até um equívoco das 

pessoas quando olham uma mulher com muita plástica e preenchimento achar que é 

botox. Botox sai muito rápido. Hoje em dia eu não tenho mais botox“, esclarece ela, 

atualmente com 29 anos.Eu também emagreci demais. Quem me conhece de antes 

do ‘BBB’ e vê agora, sabe o quanto eu emagreci. Eu perdi 7kg, sequei muito no 

rosto, chupou muito o meu rosto. Fica aparecendo demais os ossos do meu rosto. 

 

Vanessa explicou que a última vez que aplicou botox foi em janeiro de 2015. 



92 
 

“Eu não mexo direto no rosto. Calhou de eu ter feito a rinoplastia, e não gostei do 

resultado, aí apliquei botox na ponta do nariz, mas já saiu há muito tempo. Não sou uma pessoa 

que fica mexendo direto no rosto”. 

Qual a ênfase do título? A mudança de aparência da personagem, que 

está mais magra e não aplica mais um 

procedimento estético, o botox.  

De qual maneira a mulher da unidade 

informativa é retratada? 

A personagem é figura pública por ter 

participado do reality show da empresa de 

comunicação que enuncia a matéria, além 

disso, é ativista em prol da proteção aos 

animais; na unidade informativa é retratada 

por uma mudança estética, a causa animal é 

tratada rapidamente e com superficialidade. 

Há imagens? Qual o discurso da imagem, se 

houver. 

Há três imagens, a primeira é um ‘antes e 

depois’, onde é mostrado o emagrecimento da 

moça. À esquerda, de biquíni, à direita vestida 

com calça e camiseta. Na segunda imagem ela 

está de biquíni exibindo uma barriga 

musculosa, na terceira e última está seminua.  

Há uso de adjetivos? Quais? ‘séria’. Magra, protetora dos animais, 

diferente 

Há uso de figuras de linguagem ou 

predominância de palavras que aludem o culto 

ao corpo e consumo estético? Quais? 

As palavras que se repetem para compor o 

discurso ideológico são ‘magra’, ’rosto’, 

‘rinoplastia’, ‘nariz’,‘emagreci’, e a palavra 

botox é repetida por oito vezes 

Quais elementos são usados para reduzir a 

imagem da mulher a seu corpo? 

A unidade informativa é voltada 

absolutamente para a mudança estética de 

Vanessa. São destacados ao longo do texto 

procedimentos plásticos que ela fez e quantos 

quilos perdeu.  

 

Semana construída: quarta-feira, 23.03.2016 
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Título: Jaque Khury mostra que é mamãe sarada e exibe boa forma de biquíni 

'Encontrar "a felicidade" é a primeira parte do processo. O emagrecimento é a 

última consequência de uma vida plena e feliz', escreveu a ex-BBB. 

Jaque Khury mostrou que é uma mamãe muito sarada ao exibir o corpo sarado em uma 

foto de biquíni com o filho, Gael, no colo, nesta quarta-feira, 23. A ex-BBB, que está se dedicando 

bastante aos treinos porque vai competir como fisiculturista em breve, filosofou sobre boa forma na 

legenda. 

Diariamente eu recebo mensagens pedindo dicas para emagrecer. Eu tento responder, mas 

é muito difícil essa questão. Acho que antes de qualquer coisa a pessoa tem que se 

perguntar se ela está feliz ou o que faz ela feliz. Encontrar 'a felicidade' é a primeira parte 

do processo. O emagrecimento é a última consequência de uma vida plena e feliz. 

Eliminar coisas que te fazem mal, organizar a vida, criar metas é muito mais importante 

que estar magra. A boa forma por si só não traz felicidade. É um processo difícil, doloroso, 

como toda mudança. Pode ser contraditório eu falar isso e sempre estar de biquíni em boa 

forma posando feliz para as fotos. Acontece que a minha boa forma hoje é consequência 

de uma série de coisas que batalhei para chegar aonde estou hoje. É consequência de ter 

encontrado meu caminho na plenitude da família, do meu trabalho e, principalmente, da 

maternidade. É consequência da energia boa de vocês. A minha boa forma, além de fazer 

parte do meu trabalho e ser uma condição passageira, pois o corpo degenera; é apenas um 

meio, um chamariz para eu poder passar a minha verdadeira mensagem. Antes de querer 

quilos a menos na balança achando que isso vai trazer sua felicidade, procure saber o que 

você quer e encontre um caminho para te levar até o seu objetivo. Queiram o melhor da 

sua vida porque você merece! #AmoSerMae #NovaMae", escreveu. 

 

Qual a ênfase do título? A boa forma corporal da personagem da 

unidade informativa associando estética 

normativa à felicidade. 

De qual maneira a mulher da unidade 

informativa é retratada? 

Como uma ‘mamãe’ ‘sarada’, com autoridade 

para dar dicas às suas seguidoras e às leitoras 

do Portal sobre boa forma e felicidade pós-

maternidade. 

Há imagens? Qual o discurso da imagem, se 

houver. 

O discurso da imagem desta unidade 

informativa é bastante relevante. Khury 

aparece carregando seu filho nos braços, de 

biquini, mostrando o emagrecimento rápido e 

reforçando o imperativo de que a mulher deve, 

além de ser uma boa mãe, voltar o mais rápido 

possível ao que denominam boa forma.  

http://ego.globo.com/famosos/tudo-sobre/jaque-khury.html
http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/03/jaque-khury-exibe-barriga-sarada-e-fas-na-web-fazem-elogios.html
http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/03/jaque-khury-exibe-barriga-sarada-e-fas-na-web-fazem-elogios.html
http://ego.globo.com/assuntos/biquini.html
http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/03/jaque-khury-posa-de-biquini-e-fala-de-preparacao-para-concurso.html
http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/03/jaque-khury-posa-de-biquini-e-fala-de-preparacao-para-concurso.html
http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/03/jaque-khury-e-o-marido-trocam-beijos-em-shopping-do-rio.html
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Há uso de adjetivos? Quais? ‘sarada.’ Boa forma, feliz, difícil, energia boa, 

passageira, verdadeira 

Há uso de figuras de linguagem ou 

predominância de palavras que aludem o culto 

ao corpo e consumo estético? Quais? 

Repetição das palavras boa forma e 

emagrecimento. 

Quais elementos são usados para reduzir a 

imagem da mulher a seu corpo? 

A repetição dos termos boa forma, sarada e 

emagrecimento em associação à maternidade, 

um discurso de felicidade plena a partir destes 

dois parâmetros: maternidade e boa forma em 

concomitância.  

 

Semana construída: Quinta-feira 31.03.2016 

Título: Mulher Melancia vai à clínica de estética e mostra cinturinha  

Andressa Soares, a Mulher Melancia, foi a uma clínica de estética nesta quinta-feira, 31. No 

Instagram, ela postou uma foto na qual aparecia de biquíni, mostrando a cinturinha. A cantora fez o 

tratamento de radiofrequência, que ajuda a combater flacidez, celulite e gordura localizada. 

A funkeira, aliás, vive mostrando o resultado dos tratamentos em biquínis minúsculos que 

usa para ir às praias no Rio... 

Qual a ênfase do título? O consumo estético da personagem e sua 

“cinturinha’, no diminutivo, para denotar 

tamanho pequeno e associa o tamanho menor 

ao ‘bom’, ao ‘desejável’. 

De qual maneira a mulher da unidade 

informativa é retratada? 

Cantora do segmento do funk, a artista possui 

um público fiel no estado do Rio de Janeiro, 

mas seus trabalhos musicais não são citados, 

ela é retratada, inclusive,em seu nome artístico 

por suas formas físicas.  

Há imagens? Qual o discurso da imagem, se 

houver. 

Há imagem de Melancia vestindo biquíni.  

http://ego.globo.com/famosos/tudo-sobre/mulher-melancia.html
http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/03/mulher-melancia-aproveita-praia-e-mostra-frente-e-verso-em-dia-de-sol.html
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Há uso de adjetivos? Quais? ‘Cinturinha’, no diminutivo, pode ser 

considerado uma forma de adjetivar.  

Há uso de figuras de linguagem ou 

predominância de palavras que aludem o culto 

ao corpo e consumo estético? Quais? 

O consumo estético é incentivado, palavras 

como ‘flacidez’, ‘celulites’ e ‘gordura 

localizada’, imputam culpa ao interlocutor, e 

as associa diretamente a tratamentos estéticos, 

o de radiofrequência neste caso, como solução 

para estes ‘defeitos’.  

Quais elementos são usados para reduzir a 

imagem da mulher a seu corpo? 

A matéria se dedica exclusivamente a discutir 

o corpo da personagem e como conquistar a 

‘cinturinha’, aludida no título, por meio de 

tratamentos estéticos disponíveis na indústria 

cosmética. 

 

Semana construída: sexta-feira 08.04.2016 

Título: Inshalá: Carla Diaz rouba a cena com corpaço em foto de catálogo 

Linha fina: Com roupa fitness, jovem atriz mostra que cuida bem de seus atributos 

Conhecida pelo seu papel na novela O Clone, Carla Diaz cresceu e hoje desponta como 

uma das atrizes jovens mais sexy do Brasil. Em foto de uma campanha publicitária, a eterna 

Khadija adota o visual fitness e mostra que está com tudo - tudo mesmo - em cima.Como diria 

os personagens do folhetim: Inshalá! 

Atualmente, a atriz está em cartaz com a peça Estúpido Cupido, em São Paulo, na qual 

contracena com Luciano Szafir e Françoise Forton. No teatro, ela mostra essa sua nova faceta 

mais sensual, como direito a cenas dançando o "quadradinho de quatro"(abaixo). Veja o 

vídeo abaixo e fique impressionado. 

 

Qual a ênfase do título? O corpo da atriz contratada da Rede Globo, 

Carla Diaz. 

De qual maneira a mulher da unidade 

informativa é retratada? 

Apesar de ser uma figura pública e ter feito 

inúmeros trabalhos artísticos, a atriz é 

retratada, no título e no corpo do texto, por 

seus atributos físicos. Uma expressão famosa 
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de uma novela em que ela participou ‘inshalá’ 

é utilizada para que o público se recorde do 

trabalho da atriz, que à época, era ainda uma 

criança, na novela ‘O Clone’, em 2001.  

Há imagens? Qual o discurso da imagem, se 

houver. 

Há a imagem da atriz vestindo roupa fitness, 

há também um vídeo onde a atriz dança de 

forma sensual para compor uma personagem 

de teatro.  

Há uso de adjetivos? Quais? ‘corpaço’, ‘sensual’, ‘sexy’, ‘jovem’ (2x) 

Há uso de figuras de linguagem ou 

predominância de palavras que aludem o culto 

ao corpo e consumo estético? Quais? 

A linha fina exalta a questão do cuidado com 

o corpo por meio dos exercícios físicos. “Com 

roupa fitness, jovem atriz mostra que cuida 

bem de seus atributos”. 

 

Quais elementos são usados para reduzir a 

imagem da mulher a seu corpo? 

Apesar de o texto abordar fatos do trabalho de 

Carla Diaz, o título, a foto e o tom da unidade 

informativa privilegiam o corpo, suas formas 

e busca o apelo sensual. Estruturalmente, um 

jornalista usa o lead, primeiro parágrafo do 

texto, para dar as informações principais, e 

para o ‘pé’ da matéria, ficam as informações 

menos relevantes. As informações sobre o 

trabalho atual que a atriz protagoniza vêm ao 

final do texto, seguido novamente por apelo à 

sua sensualidade.  

 

Semana construída: Sábado 16.04.2016 

Título: Saiba tudo que rolou no concurso 'A Mais Bela Gordinha do Rio'Linha fina: A 

presença da ex-BBB Maria Claudia, a Cacau, como repórter do EGO foi apenas um dos 

destaques da noite de beleza plus size. 
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A Feira de Tradições Nordestinas foi palco de um evento de beleza que privilegia as curvas 

avantajadas na noite desta sexta-feira, 15. O concurso “A Mais Bela Gordinha do Rio 2016” coroou 

Thaís Oliveira como vencedora. Para a cobertura do evento, o EGO chamou a gordinha querida do 

"BBB 16", Maria Claudia, a Cacau, para ser repórter por um dia. Seu namorado, MatheusLisboa, 

também deu um pulinho por lá. 

O assédio dos fãs dos ex-BBBs, Cacau matando saudades do Nordeste, salgadinhos e 

refrigerante no camarim, e a dificuldade dos jurados em escolher a vencedora no meio de gordinhas 

tão bonitas foram apenas alguns dos destaques da noite. Confira tudo que rolou: 

Coxinhas e refrigerante no camarim. Se para as semanas de moda as modelos só comem 

alface às vésperas do desfile, no “Mais Bela Gordinha do Rio” a preocupação era estar bem 

alimentada na passarela. Para isso, coxinhas, risoles, croquetes e refrigerante estavam no cardápio 

servido no camarim das candidatas. Dieta não fazia parte da estratégia de nenhuma delas. 

O concurso foi dividido em duas etapas. Na primeira, as candidatas desfilaram de maiô e 

fizeram uma coreografia para os jurados ao som de "Meu corpo quer você", música de Preta Gil e 

Naldo. De volta ao palco, as gordinhas mostraram muito luxo com vestidos de festa. A preocupação 

das candidatas era que as curvas largas ficassem sempre em destaque. O sorrisão no rosto foi marca 

nas duas passagens das modelos pelo palco. 

Vencedora deu um tapa na cara do preconceito. A vencedora do “Mais Bela Gordinha”, 

Thaís Oliveira, é dona de nove faixas de concursos plus size. Os títulos de beleza são motivos de 

comemoração, mas o que importa para ela mesmo é dar um tapa na cara do preconceito. "Sofri muito 

o ano passado. A minha foto foi exposta na internet de forma muito negativa. Eu postei uma imagem 

de biquíni e um rapaz se achou no direito de comentar me sacaneando. Fui na delegacia, denunciei, 

e hoje ele está sendo processado por injúria e danos morais", contou a modelo, que tem 1.72m e pesa 

132 kg. 

Na época em que postou a foto, Thaís chegou a falar ao EGO sobre casos de "gordofobia". 

"O preconceito começa na roleta do ônibus. Às vezes não consigo passar nela e tenho que entrar pela 

porta de trás. É um absurdo! A gente não tem que se adaptar a isso. Deveria ser o contrário.” 

Ex-BBB Cacau também quer a faixa. Assim que chegou ao camarim do concurso, rodeada 

de candidatas, Maria Claudia foi direto falar com Daiane Bonfim, vencedora do "A Mais Bela 

Gordinha do Rio" em 2015. "Me dá essa faixa, por favor! Eu quero ser musa gordinha também", 

brincou a ex-BBB, que ao vestir o título falou: "Agora sim eu estou maravilhosa. Vou desfilar assim. 

Não quero devolver mais.” 

http://ego.globo.com/beleza/noticia/2016/04/vencedora-de-mais-bela-gordinha-do-rio-sofreu-com-gordofobia-na-web.html
http://ego.globo.com/beleza/noticia/2016/04/vencedora-de-mais-bela-gordinha-do-rio-sofreu-com-gordofobia-na-web.html
http://ego.globo.com/famosos/tudo-sobre/maria-claudia-macedo.html
http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/04/ex-bbbs-cacau-e-matheus-prestigiam-concurso-da-mais-bela-gordinha.html
http://ego.globo.com/famosos/tudo-sobre/matheus-lisboa.html
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Cacau e Daiane conversaram sobre o sucesso que as gordinhas fazem. A ex-BBB afirmou 

para a vencedora de 2015: "Você, ‘gordelícia’ desse jeito, deve namorar um cara muito gato!". 

Daiane respondeu: "Com certeza. Somos as melhores." 

Matheus, um rei entre as mulheres. Quem também foi muito assediado pelas candidatas foi 

Matheus Lisboa. O ex-BBB chegou até a ser agarrado por uma, que pediu licença para a namorada 

do mineiro. "Ele é gato demais", comentavam as gordinhas. "Elas são todas lindas. E eu estou 

adorando esse assédio. Invadi o camarim acompanhando a Cacau e estou adorando fazer fotos com 

todo mundo. É um carinho muito grande e eu e a Cau adoramos. Vai ser difícil escolher a melhor 

candidata, são todas muito gente boa", falou Matheus. 

Fãs foram à loucura.Cacau e Matheus foram mesmo uma atração à parte no evento. Posando 

para muitas fotos com todos os fãs presentes, os ex-BBBs foram pegos de surpresa e ganharam 

muitos presentes. Flores, fotos e até um CD do grupo Raça Negra (?) foram entregues a eles. Os dois 

fizeram questão de retribuir o carinho e falaram com todos que os chamavam, desde os pequenos até 

as vovós que os acompanharam no reality show da Globo. 

Repórter Cacau nos Trending Topics. E não é que a ex-BBB Cacau virou um dos assuntos 

mais comentados no Twitter. Assim que os fãs souberam que ela estava no EGO, trataram de subir 

a hashtag #CacauReporterdoEGO e alcançaram o Trending Topics da rede social. "Estamos um 

sucesso! Esses meus fãs são demais", comentou Cacau ao saber da notícia. 

Qual a ênfase do título? A ênfase está no concurso que elege a mais 

bela ‘gordinha’ do Rio de Janeiro.  

De qual maneira a mulher da unidade 

informativa é retratada? 

A unidade informativa retrata várias mulheres, 

às quais se denominam de ‘gordinhas’. A 

personagem principal é Cacau, ex- BBB 

conhecida por ser ‘gordinha’. A convite do 

Portal, ela foi a repórter do concurso, sempre 

sendo atrelada ao mesmo por ter sido 

estereotipada como a ‘gordinha’ da edição do 

reality show. As outras personagens são as 

concorrentes a ‘mais bela gordinha’. Houve 

ênfase na farta alimentação das candidatas 

antes de subirem ao palco. 
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Há imagens? Qual o discurso da imagem, se 

houver. 

Há duas imagens das concorrentes da mais 

bela ‘gordinha’. Há uma imagem de Cacau 

dançando com seu namorado, e outra imagem 

dela sendo aclamada pelo público. Cacau está 

longe de ser ‘gorda’, mas foi construído em 

torno dela a imagem da ‘gordinha que venceu’, 

também por ter um namorado, o que é 

mostrado ao longo do texto.  

Há uso de adjetivos? Quais? “gordinha”, “bela”, “curvas avantajadas”, 

“gordinha querida”, “curvas largas”, 

“bonitas”, “maravilhosa”, “gato”, “lindas”,  

Há uso de figuras de linguagem ou 

predominância de palavras que aludem o culto 

ao corpo e consumo estético? Quais? 

Predomina a palavra ‘gordinha’, ‘curvas 

largas e avantajadas’. Adjetivos dúbios. 

Quais elementos são usados para reduzir a 

imagem da mulher a seu corpo? 

A reportagem aborda um concurso que elege a 

mais bela ‘gordinha’ do Rio de Janeiro, assim 

como em concursos de misses, as mulheres 

são reduzidas aos seus corpos, sejam eles 

gordos ou magros. Salientamos também um 

intertítulo que dá espaço ao namorado da ex-

BBB, o também ex-BBB, Matheus Lisboa. A 

reportagem do EGO o denomina como ‘um rei 

entre as mulheres’.  

 

3.4 Ideologia e Ethos Discursivo em análise 

Debruçando-nos no texto a partir do protocolo de análise, e com especial atenção aos 

silêncios, ao não dito e aos efeitos de sentido entre enunciador e interlocutor, teceremos uma 

análise crítica sobre o corpus para alcançar os objetivos desta pesquisa.  

Como falado anteriormente, as matérias da semana construídas foram escolhidas por 

dois critérios: unidades informativas que abordassem o corpo e a estética feminina e estivessem 

em hiperlink e com fotos na primeira página do portal. Considerando as leitoras do gênero 

feminino como interlocutoras - que é o que interessa em nosso recorte de pesquisa -, desejamos 

demonstrar que, diferente de portais e publicações especializadas, a leitora do portal Globo.com 



100 
 

é visitada, ou, invadida, pelas unidades informativas do EGO, espaço de onde foi extraído o 

corpus de análise durante sete semanas consecutivas. É importante salientar que durante a 

coleta, em nenhum dos dias houve ausência de matérias com tais critérios que utilizamos para 

seleção (imagem, hiperlink, conteúdo que aborde mulher, corpo, estética, e esteja presente na 

primeira página).  

A disposição das matérias no Portal se dá por colunas. São três: à esquerda o G1, 

ilustrado pela cor vermelha, o espaço é destinado às notícias do mundo e do país, envolvendo 

política, saúde, violência, economia e denúncias. A coluna do meio, em cor verde, é o GE, ali 

estão concentradas as notícias de esporte da Globo, trazem conteúdo da tevê, bem como 

reportagens sobre estrelas do esporte, resultados e especulações predominantemente de futebol. 
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Figura 18 – Notícias do mundo e do país / as notícias de esporte da Globo, conteúdo da tevê, 

reportagens sobre estrelas do esporte, resultados e especulações predominantemente de futebol. 

 

 

Fonte: Globo.com 

 

É à direita e em cor laranja, que está localizada a coluna do GShow, que engloba o 

espaço denominado ‘EGO’, notícias de famosos e celebridades, bem como capítulos de 

telenovelas e programação da emissora. 

Figura 19 - Notícias de famosos e celebridades 

 

Fonte: Globo.com 
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São três colunas na vertical, e abaixo destas colunas há outras três, na horizontal. A 

primeira da horizontal é o Globo.Play, ali, estão concentradas as cenas de maior audiência da 

emissora, como telenovelas ou programas vespertinos, como o Vídeo Show. Logo abaixo temos 

a parte destinada à tecnologia e aos games, o espaço contempla jovens, sempre com novidades 

de jogos eletrônicos que fazem sucesso na faixa etária de adolescentes. 

Em seguida, há um espaço dividido por duas colunas na vertical, “receita” e 

“decoração”. É importante, para o decorrer da análise, salientar que as imagens das receitas 

culinárias estão em hiperlink, bem como as matérias do corpus que abordam e salientam a boa 

forma do corpo feminino. 

Por último, temos as duas colunas na horizontal com vídeos da GloboSat, que envolve 

os canais do grupo Globo por assinatura, como por exemplo o canal GNT, Multishow, Bis Play, 

Globo News, Canal Off, Viva, Universal Chanel, Premiere, Gloob, MegaPix, Combate, Canal 

Brasil, Canal Futura, SporTV, Syfy e Telecine. Após a exibição de conteúdos há espaço 

publicitário. 

No espaço destinado ao entretenimento do Portal, também estão presentes publicações 

da editora Globo que detém: Auto Esporte, Casa e Comida, Casa e Jardim, Casa Vogue, 

Crescer, Época, Época Negócios, Galileu, Glamour, Globo Rural, GQ Brasil, Marie Claire, 

Monet, Meus 5 Minutos, Mundo do Sítio, Quem, Vogue, Extra e O Globo. 

Outro aspecto importante para identificar o imaginário de credibilidade e força que o 

Portal detém no país, além das inúmeras publicações e canais de comunicação, o G1 oferece 

conteúdo personalizado para as principais capitais do Brasil, o que potencializa a audiência, 

que, como já foi indicado, não estão no Portal com a intenção prévia de ler as notícias de nosso 

corpus. Uma notícia ‘puxa’ a outra nessa comunidade detentora de poder por meio da 

informação. Estão inseridos seus discursos, ethos e ideologias, em plataforma eletrônica, on-

line e televisiva.  

A definição do que é jornalismo para o Grupo Globo, fundado em 1925 por Irineu 

Marinho e comandado por oito décadas por Roberto Marinho, está no Portal, em local destinado 

ao histórico e valores do Grupo, que atribuiu seu sucesso ao “bom jornalismo que praticam”. 

De todas as definições possíveis de jornalismo, a que o Grupo Globo adota é esta: 

jornalismo é o conjunto de atividades que, seguindo certas regras e princípios, produz um 

primeiro conhecimento sobre fatos e pessoas. Qualquer fato e qualquer pessoa: uma crise 

política grave, decisões governamentais com grande impacto na sociedade, uma guerra, 

uma descoberta científica, um desastre ambiental, mas também a narrativa de um 

atropelamento numa esquina movimentada, o surgimento de um buraco na rua, a 

descrição de um assalto à loja da esquina, um casamento real na Europa, as novas regras 

para a declaração do Imposto de Renda ou mesmo a biografia das celebridades 

instantâneas. O jornalismo é aquela atividade que permite um primeiro conhecimento de 
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todos esses fenômenos, os complexos e os simples, com um grau aceitável de 

fidedignidade e correção, levando-se em conta o momento e as circunstâncias em que 

ocorrem. É, portanto, uma forma de apreensão da realidade. (G1.GLOBO.COM, on-

line) 29 

 

O grifo que afirma o jornalismo como apreensão da realidade foi destacado por vir do 

enunciador do corpus em análise. Já havíamos abordado este conceito, citando, no primeiro 

capítulo, Silverstone (2002), que nos elucida a mídia como reguladora e legitimadora de 

tendências, além de nos ensinar a consumir. 

Sobre o nosso enunciador, o portal: “Todo discurso, oral ou escrito, supõe um ethos: 

implica uma certa representação do corpo do seu responsável, do enunciador que se 

responsabiliza por ele” (MAINGUENEAU, 1998, p. 60). 

Temos em Globo.com, um enunciador, um ethos, que se autodenomina EGO. A 

localização de informações sobre famosos e celebridades se encontra aí, neste espaço. A palavra 

Ego deriva do alemão iche, que quer dizer ‘eu’. O conteúdo essencialmente hedonístico do 

Portal faz jus ao significado do termo, que na psicanálise compõe a tríade da estrutura psíquica 

do sujeito, formado por ego, superego e Id. Para Freud o ego funciona como um negociador de 

desejos inconscientes, o Ego estaria situado em um campo de pré-consciência, um campo 

menos profundo da psique humana que censura os desejos viscerais do sujeito, vindos do 

inconsciente (superego e Id). 

O EGO, do Portal Globo.com, apresenta uma realidade ao sujeito, uma forma de 

apreender o mundo e, a partir daí, organizar seus desejos inconscientes com elementos da 

realidade, realidade que é inerente ao conceito de jornalismo, que prega a disseminação da 

notícia, a propagação do real do mundo.  

Os sentidos produzidos pelos textos serão abordados agora, bem como suas ideologias 

implícitas e explícitas no discurso, que nos serviu apenas de ponto de partida, já que o mais 

efetivo para a produção de sentidos são os silêncios, o não dito, este contrato de poder Grupo 

Globo versus leitora que é exposta a um conteúdo que reduz a mulher, sem, necessariamente 

ter ido em busca de informação especializada. O texto é uma espécie de ponta do iceberg em 

relação ao discurso.  

Nas sete unidades informativas protocoladas, a mulher é noticiada por seu corpo, tanto 

no título quanto no lead, no corpo do texto, na linha fina e nas imagens que ilustram o discurso 

as fotos são, também, discurso. 

                                                           
29G1.GLOBO.COM. Princípios editoriais do grupo Globo. Disponível em: <http://g1.globo.com/principios-

editoriais-do-grupo-globo.html>. Acesso em: 5 jan.2017. 
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 Seja ela uma atleta olímpica, uma atriz do Grupo Globo consagrada e de êxito 

profissional, uma ex-participante de reality show do Grupo, não importa, a ênfase é o corpo e a 

estética.  

Em algumas matérias da semana construída, como por exemplo, a de segunda e a de 

sexta-feira, as mulheres em pauta são descritas também por seus trabalhos, porém, na parte 

menos ‘nobre’ do texto. Em jornalismo é sabido que o lead– parágrafos que abrem uma unidade 

informativa –, é o local onde o enunciador privilegia para transmitir o que é mais relevante no 

texto como um todo, e ao ‘pé’ da matéria outro jargão jornalístico que designa o final do texto 

é usado para as informações menos importantes. 

A partir disto, voltemos ao discurso da unidade informativa de segunda-feira de nosso 

corpus. Fabíula Nascimento é entrevistada pela equipe do portal no lançamento de uma 

telenovela do Grupo. Aos 37 anos, foi classificada como ‘velha’, pela reportagem, que, no título 

já proclama “A idade chega para todo mundo”. Percebe-se que não se usa a palavra ‘velha’, 

mas a frase que segue serve como metáfora para afirmar que uma mulher de 37 anos precisa se 

preocupar com isso, sob o ponto de vista estético. A matéria segue com a atriz contando como 

manter a boa forma, quais exercícios físicos são desejáveis e quais dietas ela pratica. 

Sempre me cuidei bastante, tanto com o corpo quanto com a alimentação. Sempre fiz balé 

e adoro andar de bicicleta. Um aeróbico é bom para poder comer aquele brigadeiro sem 

culpa. Mas agora estou investindo no pilates. Trabalho com o meu corpo, então preciso 

estar bem com isso (grifo nosso). 

 

Ao afirmar que trabalha com o corpo, podemos realizar duas interpretações: a primeira, de 

que uma atriz precisa de disposição física para trabalhar, pois empresta seu corpo para dar vida às 

personagens, no teatro, cinema e televisão. Já a segunda, e a que vamos endossar, é de que a própria 

atriz, em sua declaração, admite e percebe conscientemente os valores do mercado ao qual está 

inserida. Ela sabe que, em um lançamento de trabalho, como foi o caso da entrevista concedida na 

ocasião que culminou na unidade informativa, ela será questionada sobre o corpo, o corpo será o 

título e o destino de sua exposição midiática, positiva ou negativa.  

A justificativa de ‘trabalhar com o corpo’, então, assume sua posição de objeto no Grupo 

Globo. Uma atriz poderia ser gorda ou estar fora de forma, uma vez que o papel do ator é dar vida a 

personagens, e assim como na realidade, na ficção há, ou deveria haver, a diversidade. Existem 

pessoas gordas, pessoas magras, pessoas altas, pessoas baixas. A boa forma normatizada e 

estabelecida pelo poder não poderia ser um fator limitador ao trabalho de uma atriz que configura-

se uma violência simbólica. 

Sua corroboração com os padrões estéticos imputa culpa à leitora quando diz: “E aí a gente 

tem que se cuidar, principalmente depois dos 30 (risos). Sempre me cuidei bastante, tanto com o 
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corpo quanto com a alimentação. Sempre fiz balé e adoro andar de bicicleta. Um aeróbico é bom 

para poder comer aquele brigadeiro sem culpa”. Quando afirma que comer um brigadeiro ‘sem 

culpa’ só é possível se fizer um exercício aeróbico, ela imputa culpa à leitora, especialmente àquelas 

com mais de 30 anos, já que a frase que antecede ‘culpa’ e ‘brigadeiro’ é a de que ‘depois dos 30 a 

mulher precisa se cuidar mais’.  

A palavra ‘cuidar’ entra também no imaginário da leitora. Afinal, o que é cuidar-se mais? 

Comer menos? Exercitar-se mais? Qual o efeito de sentido produzido pelo verbo ‘cuidar’? 

O Grupo Globo em seu Portal com este tipo de comunicação ‘cuida’, para a manutenção do 

imaginário dos ‘cuidados’ estéticos.  

A ideologia consiste em provocar um verdadeiro desconforto da leitora com seu corpo, o 

efeito de sentido deste texto é: “depois dos 30 anos é preciso investir mais em cuidados estéticos, 

brigadeiro não deve ser ingerido, portanto, se for é fonte de culpa, culpa precisa de compensação, 

compensação para as calorias do brigadeiro é o exercício aeróbico”.  

Quem enuncia isso? Um portal ‘confiável’, uma atriz que aparece na telenovela em que a 

leitora tem apreço (credenciada como autoridade), um imaginário de confiabilidade paira sob os 

efeitos de sentidos entre enunciador e interlocutor. 

Sobre a diagramação das notícias no site, já indicamos que há uma parte no canto inferior 

esquerdo com receitas culinárias em hiperlink, eque o Portal não tem um público de jornalismo 

especializado, uma vez que trabalha no intangível das variedades, política, esporte, entretenimento 

etc.O efeito de sentido de causar um grande descontentamento e alienação da mulher diante de sua 

autoimagem corporal também é produzido pelas receitas suculentas em contraponto aos imperativos 

hedonísticos de boa forma. Segundo Soares (2008, p.83), a comida tornou-se espetáculo na 

contemporaneidade, com publicidade massiva. “Vive-se o estímulo máximo ao desejo, e a 

punição máxima àquele que revela excessos”, grifo nosso. Sinal desta constatação é a 

quantidade e o sucesso de programas de culinária, incluindo reality shows. 

É o que vemos na relação desafinada entre reportagens de culto ao corpo, imputação de 

culpa por consumir alimentos calóricos em contraponto às fotos de receitas suculentas, 

açucaradas hipercalóricas e muito apetitosas devido à qualidade das fotos, em linguajar mais 

coloquial, de ‘dar água na boca’. As fotos das receitas causam o estímulo máximo ao desejo, e 

as matérias de nosso corpus causariam a punição máxima àquele que revela excessos. 

O Portal não se preocupa em colocar receitas dietéticas ou lights para seguir a ideologia 

de corpolatria encontrada em nossas análises. São reproduzidas, por exemplo, receitas da Ana 

Maria Braga executadas em seu programa matutino do Grupo, o Mais Você.  
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A leitora é exposta a dois hiperlinks dissonantes na página do Portal: uma receita 

culinária apetitosa e uma atriz global afirmando que “é preciso se cuidar”, para ter um ‘corpo 

perfeito’, segundo a publicação. 

Uma imagem de comida saborosa versus a imputação de culpa a quem a consome.  A 

leitora é exposta ao estímulo visual de apetitosos pratos de comida, concomitante na mesma página 

a um discurso de punição aos excessos que a alimentação, supostamente, acarretaria negativamente 

na imagem da mulher.  

 Um dos efeitos de sentido causados pela ideologia do enunciador do corpus é o de transmitir 

uma mensagem de conflito que cause confusão inconsciente, fazê-la alienar-se na seara do conflito: 

desejo versus controle. Tudo isso por meio da palavra e pelas imagens utilizadas.  

É um discurso sutil, que só uma análise mais profunda e reflexiva pode dar conta de 

interpretar. Uma forma também de contenção. A mulher perderia, então, seu tempo no conflito de 

escolher quais alimentos comer, como equalizar a quantidade de comida ingerida e a quantidade de 

exercícios físicos a serem realizados para não engordar, como ensina Fabíula Nascimento na unidade 

informativa equivalente à segunda-feira de nossa semana construída. É uma contenção com a 

finalidade de que a mulher dedique seu tempo aos cuidados com a estética, a preocupação com a 

alimentação, com exercícios físicos e tratamentos estéticos. Como nos elucida Bourdieu (2014, 

p.138), a mulher fica refém de servir a uma linguagem de sedução constante. Um dos mecanismos 

desta servidão é a preocupação e investimento de tempo e finanças com estes cuidados estéticos. O 

que estariam fazendo (esta parcela de mulheres), se não estivessem dedicando seu tempo a este tipo 

de pensamento? Aqui temos uma pista de alienação ideológica. Aliena-se para conter os 

pensamentos críticos, manter o status quo e incentivar o consumo.  

Segundo Foucault (2015), o poder só surte efeito porque também opera no nível do estímulo, 

do desejo do sujeito, não apenas no nível da repressão: 

Pois se o poder só tivesse a função de reprimir, se agisse apenas por meio da censura, da 

exclusão, do impedimento, do recalcamento, à maneira de um grande superego, se apenas 

se exercesse de um modo negativo, ele seria muito frágil. Se ele é forte, é porque produz 

efeitos positivos no nível do desejo – como se começa a conhecer – e também no nível 

do saber. O poder, longe de impedir o saber, o produz (FOUCAULT, 2015, p. 239). 

 

A estratégia discursiva da unidade informativa referente à personagem Jaque Khury, a 

quarta-feira de nossa semana, é o silêncio mais preocupante emitido por um grupo que afirma-se 

como praticante de um jornalismo responsável e comprometido com o público. A maternidade 

compulsória, aquela que não é de desejo pessoal da mulher, esteve no imaginário social patriarcal 

em tempos que a mulher servia exclusivamente para fins de procriação, de cuidados com o lar e os 

afazeres domésticos. Na contemporaneidade, a maternidade é de escolha da mulher, embora haja 
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controvérsias, como a não legalização do aborto no país. Mas os métodos de controle da concepção, 

como a pílula anticoncepcional, apesar de não garantirem 100% de segurança na contracepção, são 

um avanço para a autonomia da mulher. As que decidem pela maternidade conseguem, com 

ressalvas, voltar ao mercado de trabalho. O domínio do poder é exercido na pós-modernidade neste 

quesito pelas vias simbólicas das imputações de culpa. A mulher sai para trabalhar, porém a 

responsabilidade com os cuidados da cria, na maioria dos casos é predominantemente da mãe. Não 

à toa pautas clichês pela repetição sobre como administrar o tempo em ser ‘mãe’, ‘mulher’, 

‘profissional’ e ‘esposa’ tenham apelo de vendabilidade.  

 A mais nova imputação de culpa passa pelo corpo. A ‘obrigatoriedade’ de voltar ao peso 

‘ideal’ o mais rápido possível é mais uma estratégia discursiva encontrada em nosso corpus para 

imputar culpa às mulheres que são mães.  

Além da imputação de culpa, esta unidade informativa, em especial, associa diretamente 

o emagrecimento à felicidade plena e a felicidade plena à maternidade. Efeito de sentido? 

Mulher feliz é mulher que é ‘mãe sarada’, parafraseando o enunciado da matéria. Enunciado 

este que fere a premissa de bom jornalismo, que é o cuidado na não repetição de palavras em 

uma mesma sentença. Na primeira frase do lead: “Jaque Khury mostrou que é uma mamãe 

muito sarada ao exibir o corpo sarado em uma foto de biquíni com o filho, Gael, no colo, nesta 

quarta-feira, 23”, grifo nosso. 

Claramente, a repetição não se deu ao acaso, ou por falta de conhecimentos técnicos do 

enunciador em substituir uma palavra por seu sinônimo. A ideia é fixar o conceito de ‘mãe 

sarada’, a qualquer custo, inclusive à estrutura básica de um texto jornalístico. 

O silêncio mais importante deste discurso é o não alerta aos perigos do emagrecimento 

pós-parto, o emagrecimento não deveria ser prioridade, quando a nutrição da criança que está 

em processo de amamentação é a prioridade, bem como a saúde física e psicológica da mãe, 

que já tem suficientes novidades e desafios inerentes à maternidade.  

 

Diariamente eu recebo mensagens pedindo dicas para emagrecer. Eu tento responder, mas 

é muito difícil essa questão. Acho que antes de qualquer coisa a pessoa tem que se 

perguntar se ela está feliz ou o que faz ela feliz. Encontrar 'a felicidade' é a primeira parte 

do processo. 

 

Khury afirma que mulheres a procuram por meio das redes sociais para pedir dicas de 

emagrecimento. Ela reforça a ideia de associar felicidade à magreza. Detectamos mais um 

mecanismo de docilização de corpos, pelas vias do imaginário ‘felicidade/magreza’, 

‘gordura/depressão, indolência’, como visto no segundo capítulo desta dissertação. 

http://ego.globo.com/famosos/tudo-sobre/jaque-khury.html
http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/03/jaque-khury-exibe-barriga-sarada-e-fas-na-web-fazem-elogios.html
http://ego.globo.com/assuntos/biquini.html
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Sobre o emagrecimento, ela afirma: “É um processo difícil, doloroso, como toda 

mudança”, a palavra ‘doloroso’ e ‘difícil’ conotam o sacrifício, a beleza do esforço da mulher que 

se autodomina, que tem controle dos limites de seu corpo. Uma glamourização da dor em prol do 

imperativo estético. Salientando que tal imperativo não é da legitimidade do sujeito, mas sim de um 

imaginário legitimado, como descrevemos nesta unidade informativa. O efeito de sentido é o de ‘se 

ela consegue, se ela tem disciplina, eu também devo ter’, um efeito de sentido de mal-estar com a 

autoimagem corporal. 

Acontece que a minha boa forma hoje é consequência de uma série de coisas que batalhei 

para chegar aonde estou hoje. É consequência de ter encontrado meu caminho na 

plenitude da família, do meu trabalho e, principalmente, da maternidade. 

 

Neste trecho, Khury - endossada pelo portal que publicou sua fala - ratifica a plenitude 

da mulher como mãe em sua boa forma corporal. E ainda valida a ideia de que a consequência 

do esforço e da felicidade é seu corpo ‘sarado’ , usando as palavras do enunciador. 

São efeitos de sentido extremamente violentos à subjetividade da mulher, ora reduzida 

à maternidade, ora reduzida a um corpo. É como se a mulher fosse um todo fragmentado, não 

um todo completo.  

A personagem, enquanto repete o discurso do poder, o reconhece na frase: “A minha 

boa forma, além de fazer parte do meu trabalho e ser uma condição passageira, pois o corpo 

degenera; é apenas um meio, um chamariz para eu poder passar a minha verdadeira 

mensagem”. 

Quando Khury diz que se dedica à boa forma como ‘chamariz para poder passar sua 

verdadeira mensagem’, ela reconhece que, culturalmente, o lugar de fala da mulher – ao menos na 

mídia de massa como o Portal analisado –, se restringe à sua boa forma, ou se dá a partir dela. É mais 

uma mensagem que ela transmite à leitora, em nossa análise, o efeito de sentido é “se quiser espaço 

social, se quiser passar uma mensagem, você precisa de um chamariz, e o chamariz é o seu corpo. 

Se quiser existir no mundo, ter local de fala, esteja em boa forma, do contrário não há espaço”.  

 A omissão de informações nesta unidade, como por exemplo, a de salientar a importância da 

boa alimentação durante a amamentação e dos perigos das dietas que restringem calorias, como por 

exemplo, o desenvolvimento de transtornos alimentares ou doenças causadas pela falta de nutrientes, 

fere a lei do contrato de comunicação denominado por Maingueneau (2013, p.39) como a lei da 

exaustividade, ela parte do princípio que “o enunciador deve dar a informação máxima, 

considerando-se a situação”.  

Para confirmar a ideologia presente no discurso que enuncia a felicidade plena feminina a 

partir da estética desejável, o corpus referente à terça-feira tem como título a mudança de visual da 

http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/03/jaque-khury-e-o-marido-trocam-beijos-em-shopping-do-rio.html
http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/03/jaque-khury-e-o-marido-trocam-beijos-em-shopping-do-rio.html
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protetora de animais Vanessa Mesquita. O título diz: “Ex-BBB Vanessa Mesquita aparece diferente 

em foto e explica: mais magra e sem botox”.  

Mas a notícia, o relevante, é que junto à polícia civil, Vanessa havia resgatado cães em um 

canil clandestino. O título dá ênfase ao irrelevante, ‘mais magra’, ‘sem botox’ e desenvolve o tema 

ao longo do texto que a protetora dos animais perdeu 7kg e retirou o procedimento estético, o botox. 

A unidade informativa não explica a situação dos animais resgatados, possíveis punições aos 

detentores do canil clandestino, a situação deste tipo de crime no país, nenhuma linha ou apuração 

sobre o tema. Já sobre o botox de Vanessa e seu emagrecimento, as informações são abundantes. 

“Eu não mexo direto no rosto. Calhou de eu ter feito a rinoplastia e não gostei do 

resultado, aí apliquei botox na ponta do nariz, mas já saiu há muito tempo. Não sou uma 

pessoa que fica mexendo direto no rosto”. 

O conteúdo que explica minuciosamente os procedimentos estéticos realizados pela 

personagem é produto de entrevista, ou seja, o veículo midiático direcionou a entrevista para 

tal temática.  

Não fiz nada no momento. Faz um bom tempo que eu não mexo no rosto. Antes do 

‘Big brother’, eu aplicava botox uma vez por ano. Porque o botox, para quem faz 

exercício físico, ele sai muito rápido, dura só três meses. É até um equívoco das 

pessoas quando olham uma mulher com muita plástica e preenchimento achar que é 

botox. 

 

Três imagens ilustram a matéria. A primeira é a postagem da rede social de Mesquita, com 

roupas, nas duas outras imagens escolhidas para a publicação ela veste biquíni e está em posição de 

apelo sensual, o que fica absolutamente fora de contexto em uma matéria que, supostamente deveria 

falar sobre a ação de Mesquita em seu trabalho na proteção animal.  

A matéria é do Extra, publicação do Grupo Globo. Percebemos toda uma linha editorial que 

enuncia a mulher da mesma forma – diminutiva e restrita ao corpo. A matéria estava no Portal porque 

os conteúdos das publicações do Grupo são compartilhados.  

Assim como no caso da unidade informativa que retrata Vanessa Mesquita exclusivamente 

pelos processos estéticos aos quais se submeteu, a matéria de quinta-feira de nossa semana construída 

ilustra nos mesmos moldes a personagem Andressa Soares, conhecida popularmente como ‘Mulher 

Melancia’.  

Já no título a ideologia e incentivo ao consumo estético estão em destaque: ‘Mulher 

Melancia vai à clínica de estética e mostra cinturinha’. A palavra ‘cinturinha’, no 

diminutivo, alude ao tamanho pequeno, à magreza. Combinada ao restante da oração ‘clínica 

de estética’ e ‘cinturinha’ formam a frase que constrói um discurso que diz: para uma mulher 
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conquistara cintura desejável - que é a pequena, no diminutivo -, precisa frequentar uma clínica 

estética.  

A unidade informativa segue a linha de incentivo a tal segmento de consumo e exalta: 

“A cantora fez o tratamento de radiofrequência, que ajuda a combater flacidez, celulite e 

gordura localizada”. O detalhamento do tratamento ‘radiofrequência’ combinado à descrição dos 

‘males’ combatidos enfatizam e provocam o desconforto na leitora, ratificando que flacidez, celulite 

e gordura localizadas precisam ser ‘combatidas’, o verbo combater é muito expressivo neste caso, 

antecedendo às palavras que incitam sentimento de culpa nas mulheres que têm celulite, flacidez e 

gordura localizada.  

 O imperativo ao consumo estético está presente em uma nota aparentemente sem pretensão 

de maiores finalidades para além do entretenimento, mas comunica a ideologia em seu discurso 

quando usa a palavra cinturinha em sentido conotativo, figurado, para exaltar a forma física pequena, 

menor, a magra. Forma que pode ser adquirida como um bem na clínica de estética.  O 

detalhamento do tratamento realizado pela personagem da matéria, bem como o destaque para os 

‘defeitos estéticos’ que supostamente devem ser ‘remediados’, funciona como publicidade para as 

clínicas de estética que oferecem tais métodos. De acordo com o enunciado da matéria os serviços 

oferecidos em clínicas especializadas nos tratamentos descritos são efetivos, pois ‘afinam a cintura’ 

da mulher. 

Retomando o conceito abordado no primeiro capítulo com Kellner (2001), as mídias, além 

de regular o que deve ser consumido são plataformas divulgadoras dos símbolos de consumo que 

constroem a identidade ou o ‘self’ - como nomeia o autor - dos sujeitos contemporâneos. Podemos 

tomar como exemplo no caso da unidade informativa em análise os símbolos da cintura fina, da 

ausência de celulites, flacidez e gordura localizada. “As normas da sociedade consumista que 

possibilita a criação de um novo ‘eu-mercadoria’, por meio do consumo...” (KELLNER, 2001, 

p.335).  

A ideologia deste tipo de discurso vai para além da publicidade e incentivo ao nicho de 

consumo estético e passa pela questão estrutural que move a publicidade voltada para o 

feminino que é o de salientar a sujeição de sua corporeidade como bem de prestígio social, 

enaltecer o corpo ‘sem gordura localizada’, ‘sem celulite’ e a ‘cinturinha’, como símbolos que 

atribuem distinção social à mulher.  

O título por si só já comunica onde a mulher pode adquirir a forma pequena da ‘cinturinha’, 

e seu decorrer especifica que por meio de um tratamento direcionado a mulher pode ‘combater’ 

alguns ‘defeitos’. O discurso se reafirma bem ao final do texto, quando temos: “A funkeira, 

aliás, vive mostrando o resultado dos tratamentos em biquínis minúsculos que usa para ir às 

praias no Rio...”. A imagem de Soares aliada ao texto salienta os bons resultados obtidos pela 

http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/03/mulher-melancia-aproveita-praia-e-mostra-frente-e-verso-em-dia-de-sol.html
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aderência a tratamentos estéticos. Há também um julgamento por parte do enunciador quando 

conclui que os biquínis usados por Soares são ‘minúsculos’. Associar ‘cinturinha’, ‘clínica estética’ 

e ‘biquíni minúsculo’ é a fórmula encontrada pelo enunciador para consolidar a ideia de que é preciso 

construir um corpo para poder vestir um biquíni, vale destacar que no Brasil e especialmente no Rio 

de Janeiro a temperatura é favorável para o uso de roupas de banho durante quase todo o ano.  

A construção da semana de nosso corpus favorece a pesquisa no sentido de expor como o 

Portal enuncia as mulheres de forma pejorativa camuflada de modo a elogiar e enaltecer os atributos 

físicos da mesma – independente de sua profissão ou de épocas específicas do ano.  

Na sexta-feira de nossa semana, a unidade informativa foi compartilhada no Portal, mas é de 

autoria da GQ Brasil, do Grupo Globo. Carla Diaz, atriz, é apresentada na matéria como ‘uma das 

atrizes jovens mais sexy do Brasil’.  

No título, a expressão “Inshalá”, ajuda o público a relembrar a mais popular passagem de 

Diaz na TV Globo, em 2001, na novela o Clone, onde ficou conhecida por interpretar a personagem 

Khadija. 

Logo em seguida, o título afirma que a atriz ‘rouba a cena’ com seu ‘corpaço’. Aliás, a 

expressão “roubar a cena” que, no sentido figurado significa se destacar, estar bem em determinada 

situação, ou levar a melhor, a palavra ‘corpaço’ mostra a ideologia de que quem rouba a cena é quem 

tem ‘corpaço’. Podemos agora lançar a questão: Qual o efeito de sentido de ‘corpaço’, como 

‘corpaço’ ecoa no imaginário social?A linha fina nos responde: ‘Com roupa fitness, jovem atriz 

mostra que cuida bem de seus atributos’. Para ter o ‘corpaço’ e ‘roubar a cena’, é preciso 

‘cuidar bem de seus atributos’ ‘com roupa fitness’. Ecoa no imaginário do interlocutor para 

ratificar que quem obtém êxito, ou seja, aquele que ‘rouba a cena’ é quem tem um ‘corpaço’, 

que pode ser adquirido na academia, onde se usa a ‘roupa fitness’. O incentivo ao consumo 

estético está presente na imputação da adesão a um ‘corpaço’. A palavra ‘atributo’ também tem 

um significado amplo neste discurso, significa como um símbolo distintivo. Portanto, segundo 

o enunciador, Diaz cuida muito bem de seu símbolo distintivo, seu corpo ou ‘corpaço’, com 

roupa fitness, porque frequenta a academia e por isso ‘rouba a cena’.A mulher como bem 

simbólico é a ideologia deste discurso e, como abordamos no primeiro capítulo desta 

dissertação, na dominação masculina (BOURDIEU, 2014), o oprimido participa da estrutura de 

forma a naturalizá-la. A docilidade do corpo, de vestir a roupa fitness, frequentar a academia 

de ginástica é a performatização desta sujeição de corpos, do adestramento do corpo por meio 

de pedagogias higiênicas (SOARES, 2008, p.78).No primeiro parágrafo da matéria, temos outra 

figura de linguagem, ‘tudo em cima’ no sentido figurado, adjetivando o corpo da atriz. “[...] a 

eterna Khadija adota o visual fitness e mostra que está com tudo - tudo mesmo - em cima”. 
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Novamente o enunciador recorre a uma figura de linguagem acrescendo o conceito ‘fitness’. 

Na linha fina utilizaram o recurso associando ‘roupa fitness’ a ‘atributos’ junto ao verbo 

‘cuidar’. Neste caso do primeiro parágrafo une ‘visual fitness’, ‘e tudo – tudo mesmo – em 

cima’. Informações sobre o trabalho de Diaz ficam ao final da matéria, sem perder o tom de 

objetificação da mulher, após contarem as novidades sobre a carreira da atriz, finalizam com: 

‘No teatro, ela mostra essa sua nova faceta mais sensual, com direito a cenas dançando o 

‘quadradinho de quatro’(abaixo). Veja o vídeo abaixo e fique impressionado’. A unidade 

informativa além de possuir uma imagem da atriz vestindo roupa fitness, também apresenta um 

vídeo para fechar a matéria, onde a atriz dança ao ritmo de som funk.  

A lei da sinceridade, segundo Maingueneau (2013, p.38), diz que toda enunciação 

implica uma pertinência e que a “lei da sinceridade diz respeito ao engajamento do enunciador 

no ato de fala que realiza”. Portanto, o enunciador de nosso corpus revela um discurso com 

engajamento ideológico de posicionar a mulher enunciada em sua fala em um lugar de objeto. 

A última unidade informativa de nosso corpus aborda o que chamamos de múltiplas identidades 

no primeiro capítulo, a possibilidade de pontuar e afirmar diferença, da subversão aos padrões 

hegemônicos: as mulheres plus size como denomina a moda ou as ‘gordinhas’- termo usado 

pelo enunciador desta matéria. 

Como visto anteriormente nesta dissertação, só há poder se houver a possibilidade de 

resistência, segundo a teoria foucaultiana. Ilustramos a teoria no último tópico do primeiro 

capítulo demonstrando formas de resistir aos padrões hegemônicos de beleza, utilizando como 

mecanismo de resistência a afirmação do corpo fora dos padrões validados e estimulados pela 

ideologia, bem como pelos movimentos feministas que afirmam a identidade da mulher para 

além da estética. 

Foucault (2003, p.237) afirma que para existir relações de dominação é necessário que 

haja a possibilidade de resistência, pois o poder só pode ser exercido sob ‘sujeitos livres’. “A 

escravidão não é uma relação de poder quando o homem está acorrentado (trata-se, então, de 

uma relação física constrangedora), mas somente quando o homem pode movimentar-se e, no 

limite, fugir”. Até aqui já aprendemos que o arquétipo do belo para o feminino na 

contemporaneidade ocidental é hegemonicamente o corpo magro e delineado, construído, 

adquirido, apreendido pelas mídias, apresentado e representado por imagens que compõem um 

imaginário que só é possível quando construído coletivamente, quando faz sentido. Este ‘fazer 

sentido’ é o que estamos trabalhando nas análises dos discursos midiáticos. 

A nossa última unidade informativa desta semana construída aborda o corpo que rompe 

com os paradigmas através de um discurso marcado por contradições. As mulheres que 
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apresentam formas corporais maiores em relação ao arquétipo do mínimo são representadas 

pela indústria publicitária e da moda por meio das modelos plus size. Tais imagens são 

utilizadas para atender a um mercado, a uma demanda, porém, são retratadas na maioria das 

vezes de maneira plastificada, manipulada, longe do real, com uso de manipulação tecnológica 

nas imagens e, na maioria dos casos, não são mulheres com sobrepeso, deixando o que é 

realmente subversivo à margem, sem espaço de representação pela grande mídia.  

A abordagem da mulher ‘gordinha’ passa pelas vias do ‘diferente’, do ‘curioso’. 

Fazendo uma analogia coma cultura, tudo o que não faz parte da cultura hegemônica é denotado 

como ‘diferente’. O termo ‘étnico’, por exemplo, é utilizado para nomear culturas que não são 

as dominantes. Portanto, coloca-se a reflexão de que o ‘diferente’ existe somente após a criação 

de uma norma. O que está fora do proposto como norma é o diferente, o ‘étnico’ em relação ao 

dominante no caso da cultura, e a ‘gordinha’, em relação à ‘sarada’ no caso do corpo feminino- 

utilizando as denotações propostas por nosso enunciador em seu discurso e que estão presentes 

no corpus. 

A matéria consiste em qualificar um concurso que elege a ‘mais bela gordinha do Rio’. 

O Portal escolhe como repórter Maria Cláudia, uma ex-participante do Big Brother Brasil, 

reality show do Grupo Globo. No primeiro parágrafo, a personagem é retratada como “a 

gordinha querida do BBB16”. Aqui, percebe-se como o Grupo Globo cria personagens e os 

utiliza para validar suas ideologias no que tange ao feminino. Maria Claudia está muito longe 

de estar em situação de sobrepeso, mas foi estereotipada como a ‘gordinha da casa do BBB16’, 

reforçando os padrões do mínimo, cabe a reflexão, ‘gordinha’ tendo o que como norma? O 

termo utilizado pelo enunciador: ‘curvas avantajadas’ denota a comparação com um modelo, 

uma vez que a palavra ‘avantajada’ designa ‘aquilo que excede’ que possui ‘maiores 

dimensões’. Constrói-se assim, um imaginário em torno de Maria Claudia. 

A unidade segue construindo as marcas textuais que representam as diferenças, 

exaltando que as ‘gordinhas’ contavam com ‘salgadinhos’ e ‘refrigerantes’ disponíveis no 

camarim. Alinhados ao discurso científico que valida a estética do magro como saudável e a 

estética do maior que a norma como pouco saudável - lembrando que um discurso não faz 

sentido sem significações prévias como visto no início deste capitulo -, ‘salgadinhos’ e 

‘refrigerantes’ são interdiscursos demonizados pelas mídias como alimentos que causam 

gordura, e a gordura como gatilho de doenças. Vale ressaltar que os padrões do mínimo, ainda 

que para serem alcançados demande sérias restrições alimentares, raramente são enunciadas 

como perigosas à saúde, uma vez que o imaginário do magro já está consolidado como o 

desejável e saudável. 
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Na sequência do texto, o elemento ‘maiô’ aparece em contraponto às demais unidades 

informativas que compõem o nosso corpus, onde as mulheres são retratadas de biquíni. O 

discurso aqui diz que a ‘gordinha’ precisa esconder suas ‘curvas avantajadas’, suas curvas que 

excedem a norma com maiô. Podemos fazer um contraponto entre ‘curvas avantajadas’, adjetivo 

usado para qualificar as ‘gordinhas’ desta unidade, versus ‘atributo’, palavra eleita para fazer 

referência ao ‘corpaço’, de Carla Diaz, de nossa unidade informativa anterior a esta, de sexta-

feira de nossa semana construída. Atributo que associado a ‘corpaço’ tem o efeito de sentido de 

exaltação de sinal distintivo para o positivo, ‘curvas avantajadas’ adjetiva negativamente os 

corpos maiores em relação à norma do mínimo. A palavra ‘avantajadas’ denota, neste discurso, 

maior que o comum, que a norma, aquilo que excede, que extrapola de maneira negativa - aliada 

a outros interdiscursos, tais como alimentos que fazem mal à saúde. 

A vencedora do concurso contou à reportagem que em ano anterior sofreu preconceito 

na Internet por ter postado uma imagem sua de biquíni, a unidade informativa abriu um 

intertítulo para dizer que o concurso teria como função social dar um ‘basta’ ao preconceito, 

porém as candidatas usaram maiô em detrimento de biquíni - que expõe mais as formas 

corporais. O maiô é o discurso do ‘apagar’, ‘disfarçar’ as formas corporais, ainda que o 

enunciador afirme o contrário, que os concursos servem para democratizar. É importante a 

leitura analítica neste tipo de discurso contraditório, uma vez que as mensagens apareçam de 

forma implícita, que passa despercebida a olhares destreinados. “Podemos tirar de um 

enunciado conteúdos que não constituem, em princípio, o objeto verdadeiro da enunciação, mas 

que aparecem através dos conteúdos explícitos. É o domínio do implícito”. (MAINGUENEAU, 

2.000, p.81). 

Outro conteúdo implícito no texto é a presença de um homem para validar a beleza da 

mulher. Nenhuma outra personagem do corpus que segue os padrões da norma foi retratada a 

partir de um ‘namorado’. É a partir da presença de Matheus Lisboa que Maria Claudia ganha 

ênfase no texto com um intertítulo destinado especialmente a destacá-lo. 

Cacau e Daiane conversaram sobre o sucesso que as gordinhas fazem. A ex-BBB afirmou 

para a vencedora de 2015: "Você, ‘gordelícia’ desse jeito, deve namorar um cara muito 

gato!". Daiane respondeu: "Com certeza. Somos as melhores. 

No discurso indireto supracitado, as duas personagens Maria Claudia e a vencedora do 

concurso Daiane Bonfim conversam. Quando a personagem diz: ‘gordelícia desse jeito, deve 

namorar um cara muito gato’, temos duas marcas textuais importantes para a análise: a 

expressão ‘gordelícia’, que no linguajar popular coloquial designa a mulher que, ao manter 

curvas ‘avantajadas’ - pegando emprestado o termo do enunciador -, é ainda desejável. 
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Expressão que, para além da discussão de gorda ou magra, dentro da norma ou subvertendo a 

norma, objetifica a mulher como objeto de prazer, de desejo masculino, limita o feminino ao 

corpo, assim como outros adjetivos que supostamente enaltecem: dentre eles os vistos no corpus 

como ‘sarada’, ‘corpaço’, ‘cinturinha’, ‘linda’, ‘boa forma’. 

O intertítulo destinado ao personagem masculino que teria como função validar a beleza 

da Maria Claudia na figura de seu ‘namorado gato’, enuncia: “Matheus, um rei entre as 

mulheres”. Rei é aquele que governa, o detentor do poder, em nossa sociedade falocentrada, o 

detentor do falo. O discurso ideológico ratifica o homem como detentor do poder, ‘um rei’, 

entre as mulheres. Retomando Silverstone (2002, p.20) as mídias operam como um meio que 

repete o senso comum, tornando-o assim, cada vez mais natural no cotidiano. Naturalidade esta, 

inerente ao conceito de violência simbólica sobre o qual nos aprofundamos no primeiro 

capítulo. A naturalização da violência é primordial para que haja a estrutura simbólica de 

violência, e a mídia, como neste discurso, opera como um mecanismo de repetição. Pela mídia 

o mundo é “apresentado e representado, repetida e interminavelmente”, segundo Silverstone. 

A apresentação e representação que temos aqui valida o homem como superior, o ‘rei’ no 

sentido figurado, aquele que é soberano.  

Matheus é personagem importante para construir o imaginário de Maria Claudia como 

a ‘gordinha vencedora’, a ‘gordelícia’, a eleita pelo ‘rei’.  

“Quem também foi muito assediado pelas candidatas foi Matheus Lisboa. O ex-BBB 

chegou até a ser agarrado por uma, que pediu licença para a namorada do mineiro. "Ele é 

gato demais", comentavam as gordinhas.Neste trecho da unidade informativa há mais um 

mecanismo para enaltecer a figura masculina: ‘chegou a ser agarrado’, situando-o como o ‘ídolo-

rei’, a fim de estabelecer uma relação de poder entre ele e as mulheres, adjetivadas como ‘as 

gordinhas’, em detrimento de outras inúmeras designações que caberiam na frase, como: 

‘comentavam as participantes do concurso’, ‘comentavam as candidatas’, ‘comentavam as 

mulheres’, mas a denotação escolhida pelo enunciador foi ‘as gordinhas’. O que não vemos com 

frequência para denotar mulheres magras – que apesar de adjetivadas em tom positivo a fim de 

enaltecer não são descritas como ‘as magrinhas’ quando citadas indiretamente. Foi de uso ideológico 

associar ‘as gordinhas e ‘ser agarrado’ na mesma frase. Diminui as mulheres – ainda que – ‘as 

gordinhas’ fosse substituído por ‘as magrinhas’, teria o mesmo efeito de sentido, de restringir alguém 

a seu estereótipo físico. Em ambas as situações, a de nosso corpus e a hipotética, é um meio de conter 

a mulher em seu corpo, de enunciá-la unicamente por isto e de enaltecer o homem, o ‘ídolo’, aquele 

que foi ‘agarrado’. Para além deste discurso, podemos observar que raramente um homem será 

descrito por ‘o gordinho’, ‘o sarado’, ‘o magrinho’.  
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Este terceiro e último capítulo fez uso de elementos da análise do discurso para refletir os 

mecanismos discursivos das mídias no que tange à apreensão do corpo feminino. Lançamos também 

o olhar a interdiscursos para além de nosso corpus, com a finalidade de sustentar a teoria exposta no 

início do capítulo, segundo Orlandi (2012), um discurso sustenta outros demais discursos.  

A forma como o Portal da Globo enuncia em sua coluna EGO o corpo da mulher, dialoga 

diretamente com a estrutura que a moda se vale para apresentar a imagem do feminino, o corpo com 

status de mercadoria, como símbolo constituinte do imaginário de beleza e distinção social, capital 

da mulher e objeto de permuta no mercado simbólico de bens.  

Gross (1996, p.19) elucida o surgimento da profissão modelo com maior visibilidade nos 

anos 1990 como um marco sociocultural de uma sociedade especializada em vender imagens. As 

figuras das modelos legitimam o investimento no corpo enquanto capital social ilustrando a norma 

e os investimentos hedonísticos, bem como a representação fragmentada do corpo feminino.  

É importante para nossa reflexão associar tal fenômeno ao corpus analisado uma vez que os 

discursos – o da moda e o das mídias – estão em consonância. A moda proclama um corpo 

extremamente magro, a mídia, por sua vez, enaltece também outros padrões de beleza como, por 

exemplo, o da beleza fitness, corpos delineados e construídos por academias de ginásticas, mas, 

ambos os discursos têm a mesma estrutura central: o uso do corpo como signo e capital e o incentivo 

ao investimento e manipulação da estética com a finalidade de prestígio social e visibilidade, um 

valor essencialmente de permuta.  

“Importa que o indivíduo se tome a si mesmo como objeto, como o mais belo dos objetos e 

como o material de troca mais precioso” (BAUDRILLARD, 2008, p.178). A mulher como material 

de troca simbólico – voltando ao primeiro capítulo onde salientamos a emancipação política e social 

da mulher hoje contida no que tange ao simbólico –, é o mecanismo do poder para a contenção de 

gênero. Reduzir silenciosamente por meio de discursos da mídia, da moda e da publicidade a mulher 

a seu corpo é o Poder agindo e lucrando com a autoimagem prejudicada destes sujeitos. “É a medida 

que a mulher se liberta que se confunde cada vez mais com o seu próprio corpo (BAUDRILLARD, 

2008, p.181). A exploração do corpo feminino é um mecanismo de sujeição e contenção, o estímulo 

ao investimento de tempo e finanças a aspectos ligado à estética do corpo interpretado em nossa 

amostra é a lógica que citamos no primeiro capítulo, onde  Foucault salienta uma mudança de 

dispositivos de controle: “Como resposta à revolta do corpo, encontramos um novo investimento 

que não tem mais a forma de controle-repressão, mas de controle-estimulação: Fique nu, mas 

seja magro, bonito, bronzeado” (FOUCAULT, 2015, p. 236). 

Interpretamos que o discurso midiático se vale,  no que tange à corporeidade feminina,  

do ‘controle-estimulação’ foucaultiano e da violência simbólica de Bourdieu (2014).  
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São unidades informativas que enaltecem o cultivo da manipulação corporal da mulher 

e ratifica o corpo como seu valor de distinção e prestígio. Para além de fortalecer o consumo, 

opera diretamente na construção imaginal da figura da mulher como capital simbólico no 

imaginário social.  
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CONCLUSÃO 

A presente pesquisa se propôs, sobretudo, a realizar uma abordagem de cunho crítico 

acerca do objeto a ser estudado: a corporeidade do gênero feminino e as normatizações vigentes 

na contemporaneidade, no que tange ao consumo estético para este grupo como mecanismo da 

ideologia vigente e manutenção do status quo. O corpo,  escopo de investigação desta pesquisa, 

foi analisado a partir das vias do simbólico, como expressão cultural da pós-modernidade, já a 

relevância das mídias foi refletida como ponte que viabiliza e operacionaliza a naturalização 

das normas, aspectos sustentadores da ideologia.  

Buscou-se responder à questão norteadora deste estudo, que consiste em descobrir quais 

dispositivos são utilizados pela mídia para contribuir com a construção do imaginário social e, 

por consequência, a cultura de um período - o contemporâneo neste recorte -, quando dissemina 

em seus discursos imperativos as normatizações e os estereótipos de consumo estético a serviço 

da ideologia, atuando como elemento no processo de construção da identidade e autopercepção 

da mulher? O principal objetivo traçado foi o de compreender qual o papel do corpo na 

manutenção da dominação ideológica e qual é a parte das mídias neste processo.   

Os capítulos que compõem este trabalho deram subsídios para a construção dos 

percursos teóricos que nos guiaram às respostas e à confirmação de nossa hipótese, dando 

direcionamento a novas indagações para o desenvolvimento de futuras pesquisas. 

O primeiro capítulo é alicerçado em teóricos que estudam as dimensões simbólicas, 

culturais e imaginais dos processos sociais como Michel Maffesoli, Pierre Bourdieu e David 

Le Breton. A partir deste embasamento, conduzimos a análise do objeto de estudo, o corpo 

feminino, essencialmente pelas vias do simbólico. Portanto, todas as inferências estão na seara 

das percepções simbólicas. 

O corpo social é uma construção viabilizada por processos simbólicos dinamizados por 

elementos que perpassam pelas veredas imaginais durante o processo de socialização do sujeito, 

tendo como base fundante o imaginário, item que estrutura a efetivação dos sentidos e dos 

valores enaltecidos por um determinado coletivo.  

O signo corpo é constituinte para a formação da identidade do sujeito contemporâneo, 

e a corporeidade, enquanto constructo social, está diretamente relacionada às significações de 

identidades e diferenças dos sujeitos. O corpo é, portanto, ícone de normatizações e padrões 

que excluem ou afiliam o ator social.  

O terceiro capítulo de abordagem, predominantemente empírico, aponta marcas 

discursivas que denunciam como a mídia tem contribuído com o imaginário da mulher como 
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bem-simbólico quando atribui adjetivos majoritativos ao corpo feminino, bem como adjetivos 

pejorativos aos corpos fora do padrão estético hegemônico androcentrado. Estes discursos, em 

torno da estética feminina, em detrimento de outras atuações sociais da mulher, contribuem 

para a manutenção de uma aura imaginal que mantém as estruturas, em vez de subvertê-las.  

É importante ressaltar que, longe de trazer uma teoria da conspiração que poderia indicar 

a existência de pessoas ou grupos, como no caso do Grupo Globo pesquisado, tramando contra 

as mulheres para domesticá-las e controlá-las, buscou-se analisar o fenômeno sociocultural da 

normatização e da naturalização que são características da ideologia. Não é uma trama contra 

mulheres, mas a reprodução do discurso, tanto na indústria da moda quanto nas mídias, ambas 

em interação, de uma noção, de um imaginário coletivo consolidado culturalmente no que diz 

respeito ao cuidado com o corpo das mulheres, voltado ao cultivo de um padrão de beleza. 

Este trabalho nos elucidou a dimensão que corpo e imagem adquiriram na pós-

modernidade, como fator estruturante nos aspectos socioculturais, tendo o corpo da mulher 

como pivô.  

Por meio das teorias que estudam o imaginário social, conclui-se que é a partir de 

figuras, arquétipos e signos, ou seja, de todas as imagens às quais o sujeito é exposto ao longo 

de sua vida que este percebe o mundo, o outro e a si mesmo, aprende como e o que consumir, 

a distinguir os símbolos que possuem valor para o coletivo onde o sujeito está inserido.  Roger 

Silverstone, da seara teórica dos media studies, aponta as mídias como veículo principal na 

construção dos imaginários que situam e organizam uma sociedade.  

As mídias exercem um protagonismo social no que tange à apreensão e à autopercepção da 

corporeidade do sujeito ao fornecer as imagens que norteiam os padrões de referência e a 

imediata adesão dos mesmos – eixo da reflexão aqui apresentada – mais detalhadamente 

desenvolvida no capítulo 3, relativo à função das mídias na manutenção da ideologia. 

No Capítulo 1 apresentou-se a ideia de que a corporeidade feminina tem sido utilizada 

como objeto de opressão à mulher e de manutenção de uma ideologia majoritariamente 

androcentrada. 

 A pesquisa de Pierre Bourdieu sobre violência simbólica destaca que o discurso 

androcentrado é apreendido como natural, uma vez que as mulheres são socializadas em 

condição de adorno, identificadas como bem simbólico em uma sociedade estruturalmente de 

dominação masculina. Os mecanismos que sustentam os discursos mantenedores da estrutura 

sutil de desigualdade entre gêneros perpassam essencialmente pelas vias intangíveis e 

simbólicas do corpo; não à toa, as principais reivindicações dos movimentos feministas 

contemporâneos abrangem questões relacionados ao corpo.  
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No Capítulo 2 foi desenvolvida a ideia de consumo como fenômeno sociocultural, uma 

metáfora da cultura ocidental contemporânea, para além das questões estritamente econômicas 

que envolvem o ato de consumir. Os estudos de Michel Foucault, Zygmunt Bauman e Nestor 

Canclini têm como eixo central o apontamento de uma cultura hedonística, cujos sintomas são 

denunciados nos corpos contemporâneos.  

Uma das justificativas para o protagonismo que o corpo adquiriu enquanto fator de 

afiliação social e signo de pertencimento foram as mudanças que ocorreram entre os climas de 

modernidade e pós-modernidade. Antes, os atores sociais buscavam em instituições como 

Igreja e Estado os signos de referências para a construção de suas identidades; já na 

contemporaneidade, a busca pela identidade, agora descentralizada, como pontua Stuart Hall e 

David Le Breton, é autorreferenciada. Concluí-se que o aumento de investimento narcisista ao 

corpo é um fenômeno que busca, sobretudo, a afiliação social do sujeito. Há uma discrepância 

na valorização do corpo enquanto bem simbólico entre os gêneros, sendo a mulher o maior 

alvo. 

A concomitância entre o aumento de conteúdo jornalístico com caráter de imputação de 

culpa à mulher por suas formas corporais e a exaltação da valorização estética feminina 

induzem as matérias jornalísticas subsidiadas por dados científicos  a associarem magreza à 

saúde, incorrendo no aumento de anúncios publicitários nas publicações. A mídia tem sido 

eficiente plataforma divulgadora da ideia de investimentos de consumo ao corpo, este, 

necessariamente um objeto a ser reconstruído e remodelado, tal qual se remodela um maleável 

objeto de consumo. Matérias jornalísticas de cunho hedonístico de culto ao corpo são 

endossadas e ratificadas pelo saber competente, mais uma vez a ciência opera a favor da 

ideologia e, com a ajuda das mídias, comprova sua eficácia. 

Questionou-se os imperativos de vigilância ao corpo feminino – estratégias de 

manutenção ideológica - presentes nos conteúdos midiáticos sob o ponto de vista foucaultiano, 

como estratégias pós-modernas de biopoder. Se na modernidade o Estado controlava os corpos 

da população com a finalidade de manter a força de trabalho, ou seja, a mão de obra necessária 

para o período industrial, é na pós-modernidade, marcada pelo consumo, que o poder mantém 

seu controle sobre os corpos por meio do que Foucault chama de ‘controle-estimulação’, a 

vigilância e a pedagogia de corpos é exercida pelas mídias e não mais pelo Estado. 

No capítulo 3 desta pesquisa, a partir da análise do corpus extraído do Portal da 

Globo.com, veículo midiático que se auto-intitula uma ponte para apreensão da realidade, a 

hipótese levantada de que as mídias têm operado para manutenção do poder se confirma. A 

partir da fundamentação teórica da linha francesa de análise do discurso, lançou-se o olhar aos 
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enunciados de maneira crítica, não apenas descritiva, a fim de que seja conhecimento útil para 

novas pesquisas sobre o tema. Além disso, foi apresentado como interdiscurso do corpus 

analisado relatos vivos de modelos profissionais - arquétipos do padrão de beleza 

contemporâneo -, para comprovar a violência simbólica e a irrealidade das imagens que 

compõem o imaginário de estética feminina contemporânea.  

Foi exposto como imaginário e discurso funcionam de forma codependente e a mídia 

foi situada neste processo. Detectou-se a violência simbólica na seara discursiva, apontando 

como o corpo feminino é enunciado como mercadoria consumível e maleável, tal qual um 

objeto inanimado. Nosso corpus denuncia enunciados de incentivo à pedagogia do corpo como 

mecanismo de contenção, bem como a teoria foucaultiana de controle-estimulação nos 

enunciados estudados e sua vigilância pela palavra. A mulher é contida em seu corpo nestes 

enunciados. 

Realizou-se uma reflexão sobre a atuação midiática como legitimadora do consumo 

estético voltado à corporeidade feminina, utilizando como principal ferramenta discursiva 

enunciados tendenciosos de persuasão à insatisfação da autoimagem feminina. Os mecanismos 

observados foram imputação de culpa e incentivo ao investimento de tempo e recursos 

financeiros no trato com o corpo. A mulher fica contida na seara da estética, do consumo reles, 

deixando assim, o protagonismo social aos homens. 

Observa-se o mecanismo discursivo como uma ferramenta da qual as mídias se valem 

para atribuir valor à mulher a partir de seu corpo, em detrimento de sua atuação na sociedade, 

uma forma de contenção. Foram apresentados enunciados que descrevem o feminino como 

objeto de uma estrutura majoritariamente androcentrada, denunciando os processos de 

normatização e naturalização, características centrais da ideologia reiterados no conteúdo 

jornalístico, bem como na indústria da moda, de forma a consolidar um imaginário construído 

culturalmente em relação ao trato com o corpo feminino. É importante salientar que o corpus 

foi colhido pela metodologia de uma semana construída - um dia de cada semana durante quase 

2 meses -, que em nenhum dia de coleta houve a ausência de matérias dentro de nosso critério. 

Conclui-se, assim, que a mídia opera tal qual um conta-gotas, as informações que incitam o 

imaginário da mulher como bem simbólico são  destiladas diariamente e sem trégua. 

A hipótese de que há uma estreita e promíscua relação entre mídia-consumo-publicidade 

como elementos codependentes foi confirmada, e sua questão norteadora elucidou-se. O corpo 

da mulher é um bem simbólico consumido por homens, pelas próprias mulheres e pelas mídias, 

como comprovado no capítulo empírico que endossa esta estrutura ideologicamente 
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falocentrada quando em seus enunciados proclamam a contenção da mulher a um corpo 

independente de sua ocupação profissional, atuação social, realização como pessoa.  

As insígnias de poder são distintas para os gêneros. Para o homem, as insígnias de 

consumo têm caráter funcional e de poder, como carros e cargos profissionais; para a mulher, 

as insígnias têm caráter de adorno, como exemplo jóias e cosméticos, que não possuem caráter 

funcional, apenas condição de acessório. Os investimentos de algumas mulheres na aparência 

física são mecanismos para tornarem-se consumíveis na dinâmica de permuta simbólica, a 

mulher é, simbolicamente, consumida pelos homens.  

A mercantilização da corporeidade feminina é uma violência simbólica sofrida pelas 

mulheres, mas a estrutura social androcentrada não oprime apenas a mulher. Para que haja a 

mercadoria, é necessário que haja o comprador. Metáfora disto são os homens impelidos a 

conquistar o poder para obter ascensão social econômica, e como exemplo clássico há os 

homens que ascendem e logo se ‘associam’ a uma bela mulher para compor o quadro geral do 

imaginário de sucesso para o gênero masculino. Consomem a figura mulher como consomem 

carros, relógios e demais mercadorias. No caso da mulher está no campo do mercado simbólico 

de bens. Neste sentido, é possível afirmar que as mídias contribuem para a manutenção 

ideológica de que o corpo feminino é seu capital social.  

Em caráter conclusivo, importa registrar que a pesquisa trilhou o caminho da dimensão 

crítica de abordagem do tema e condução da pesquisa como um desafio a uma reflexão 

acadêmica não complacente e relativista do lugar das mídias. Buscou-se escapar de armadilhas 

maniqueístas que colocam as mulheres como vítimas e as mídias e a indústria da moda como 

vilãs, mas ao mesmo tempo, superar as abordagens que se eximem da apreciação crítica para 

escapar da acusação de “conspiração”. Por isso, as teorias sustentadoras desta pesquisa abordam 

o fenômeno a partir das lógicas da construção imaginária e simbólica, sem, contudo, deixar de 

considerar o caráter ideológico que é também componente desta mesma construção.  

Espera-se com esta pesquisa contribuir para os estudos em comunicação social no que 

diz respeito às questões entre gêneros e às representações do feminino pelas mídias, além de 

provocar a reflexão em profissionais que atuam como formadores de opinião e produtores de 

conteúdo jornalístico sobre sua função social, para além das questões de mercado. Como 

elucida Tadeu Silva (2009), a palavra engendra o fato, os enunciados não são apenas peças 

descritivas, o que é emitido por meio de conteúdos escritos e verbais pode vir a ser 

performatizado e servir de eixo para sustentar os imaginários, ideologias e a autopercepção do 

interlocutor. Cabe ainda ressaltar que a pesquisa pode contribuir não só especificamente com a 

reflexão sobre as representações do feminino veiculadas pelas mídias, mas também despertar o 
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questionamento ético dos profissionais que se reconhecem como comunicadores. O eixo de tal 

questionamento deve levar em conta que o ofício não se reduz à reprodução do senso comum, 

ao contrário, deve encarnar uma função de subverter o status quo, de provocar reflexões acerca 

das estruturas de violência, em geral, sutis, ou mesmo silenciosas, que permeiam a sociedade.  

Ícone da teoria psicanalítica, Jacques Lacan comparava a moda à mitologia grega do 

leito de Procusto, conhecido por submeter viajantes da serra de Elêusis a uma tortura física que 

consistia em obrigar os menores a deitar em leitos maiores, e os maiores a deitar nos leitos 

menores. Os pequenos eram esticados até alcançarem o tamanho do leito, já os grandes tinham 

suas pernas cortadas para caberem no leito. Para Lacan a moda e os imperativos estéticos 

seguem a lógica de Procusto. 

Esta pesquisa buscou demonstrar como as mídias se alinham a esta lógica e 

principalmente que é sempre tempo de subvertê-la. 
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