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RESUMO: Procuramos compreender a produção de sentido acerca do corpo no discurso do 
Instagram @boaforma. Com a hipótese de que as produções discursivas presentes nesse meio 
disseminam um padrão imperativo ao corpo feminino, realizamos uma pesquisa de três peças 
do perfil, recorrendo às ferramentas da análise do discurso. Concluiu-se que as produções 
discursivas disseminam um padrão estético que impõe ao corpo uma forma magra, sarada e 
jovem para o mesmo ser considerado, além de belo, saudável. 
 

INTRODUÇÃO 

Assim como outras plataformas midiáticas, as redes sociais atuam como meios diretos de 

propagação de discursos que, estrategicamente formulados, tendem a criar um vínculo com o 

público a fim de influenciá-lo. Dentro dessas mídias digitais é possível encontrar enunciados 

que reforçam um padrão estético incontestável que determina o corpo forte, sarado, modelado, 

belo e jovem como exemplar. 

Nesse contexto, as mulheres são particularmente afetadas pelas construções discursivas e 

sociais de corpo perfeito uma vez que, como objetos centrais de desejo e de consumo, sofrem 

pressões constantes para adequarem-se ao padrão hegemônico de beleza estipulado pela 

sociedade em aliança aos mercados globais. Nesse corpo, não há espaço para marcas, 

expressões, gordura, celulite e flacidez: ele deve ser rígido, forte, magro e liso. E para obter 

essas características, as mídias estão constantemente oferecendo às mulheres soluções para 

perder peso, cuidar da pele e dos cabelos, e manter-se jovem e útil.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4: mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 
Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2  Mestranda do PPGEM/UFRN. E-mail: madiogenes3@gmail.com. 
3 Mestranda do PPGEM/UFRN. E-mail: laisdilauro@gmail.com. 
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Logo, a partir do que foi exposto, buscaremos compreender ao longo desta pesquisa a 

produção de sentido acerca do corpo feminino no discurso da Revista BOA FORMA. Para 

isso, realizaremos uma análise qualitativa interpretativista de três postagens publicadas no 

Instagram @boaforma, recorrendo às ferramentas da Análise do Discurso Foucaultiana, para 

investigar os padrões de beleza disseminados pela mídia. 

 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO, REDES SOCIAIS E CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA 

Os meios de comunicação passaram por consideráveis mudanças nos últimos anos, visto que a 

crescente utilização de tecnologias digitais na produção e distribuição de conteúdo levou a 

sociedade a reconfigurar práticas sociais e hábitos de consumo. A informação ganhou difusão 

intensa em diferentes sistemas midiáticos e administrativos na chamada cultura da 

convergência, conceituada por Jenkins (2011) como um conjunto de mudanças tecnológicas, 

industriais, culturais e sociais no modo como as mídias circulam na sociedade. Seguindo o 

mesmo raciocínio, Pellegrino (2008) afirma que, no que diz respeito às tecnologias, a 

convergência representa  

o processo pelo qual tecnologias distintas podem se tornar mais compatíveis 
ou integradas na medida em que se desenvolvem, de modo que um número 
crescente de dispositivos, especialmente em eletrônica, computação e 
telecomunicação são multifuncionais e interoperativos (PELLEGRINO, 
2008, p. 76). 

Assim, os conteúdos de novas e velhas mídias unem-se, reconfigurando a relação entre as 

tecnologias e os mercados. Desse modo, percebe-se um cruzamento entre as mídias 

tradicionais e as mídias alternativas, que é assistida por múltiplos suportes. Ademais, como 

resultado dessa intersecção, nota-se um comportamento migratório do público que está 

sempre em busca de novas experiências. 

Vale ressaltar que a internet surgiu apenas como uma ferramenta auxiliar utilizada para a 

troca de mensagens de correio eletrônico. Entretanto, conforme nos mostra Santaella (2010), 

foram as redes dos anos 1980 e 1990 que deram força à noção de ciberespaço em 

consequência do surgimento da interface gráfica de usuário e da popularização da internet. 

Portanto, desde esse período, a internet vem alterando constantemente a forma como 

interagimos em sociedade e, consequentemente, com as demais mídias, deixando de ser um 
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simples aparato para se tornar uma plataforma integrada as demais mídias, o que modificou a 

distribuição de conteúdos significativamente. 

Usemos a Revista BOA FORMA como exemplo. Durante anos, este título foi destaque na 

mídia impressa no ramo do conteúdo de saudabilidade. Com capas protagonizadas por 

personalidades femininas famosas, suas páginas exibiam matérias exclusivas com dicas de 

embelezamento, sobretudo, com receitas para a obtenção e manutenção de um físico magro, 

sarado e aparentemente jovem. No entanto, ao passar dos anos, o fluxo do público migrou do 

físico para o digital e a revista em questão, assim como várias outras, se posicionou no 

universo online através de um site e das redes sociais, passando a utilizá-los como plataformas 

alternativas de divulgação de conteúdo. 

As redes sociais, desse modo, vêm ganhando espaço como campo de interação onde as 

pessoas expressam seus pensamentos sobre as marcas e seus bens de consumo para questionar 

ações da empresa, seus processos, sua publicidade e o jeito como ela lida com seus clientes, 

tornando-se, especialmente, um canal de comunicação. Por isso, de acordo com Santaella 

(2010) a convergência midiática é um momento decisivo para a revolução tecnológica atual, 

pois caracteriza-se como a principal tendência dos mercados futuros e das infraestruturas 

tecnológicas para inovar estrategicamente. 

O novo processo comunicacional, por conseguinte, está ligado ao conceito de cultura 

participativa formulado por Jenkins (2011), que por sua vez, caracteriza o comportamento do 

novo consumidor midiático contemporâneo, o qual está cada vez mais distante da condição de 

receptor passivo. Da era dos meios de massa, passamos para a era dos meios para todos, na 

qual qualquer pessoa pode se transformar em mídia e criar audiência como os grandes 

produtores de veículos tradicionais e empresas consolidadas no mercado. Esse movimento 

configura-se, então, como um fenômeno que está revolucionando o modo de produzir, 

distribuir e consumir conteúdo. 

Nesse cenário hipermidiatizado, pode-se afirmar que as redes sociais deixaram de ser apenas 

ferramentas de socialização, se desdobrando, também, como oportunidades mercadológicas 

para a comercialização de produtos e serviços. Dessarte, novas estratégias de marketing 

entraram em evidência, assim como a comunicação digital, ganhando visibilidade e adotando 

estratégias específicas para alcançar o público no ambiente virtual. 
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CORPO, MÍDIA, SUBJETIVIDADES E DISCURSOS NA SOCIEDADE DO 

ESPETÁCULO 

Sabe-se que o corpo é condição básica para a existência humana. É através dele que sentimos, 

agimos e nos apresentamos diante da sociedade. Portanto, sua importância para o advento da 

vida é imprescindível, visto que o mesmo media o contato entre sujeito e sociedade, 

imprimindo sentimentos e desejos intrínsecos da alma nas relações humanas. É impossível 

dissociar as ações que tecem a trama da vida quotidiana dos desdobramentos do corpo, visto 

que das menos concretas às mais sólidas, todas as atividades, gestos, atitudes, expressões e 

comportamentos envolvem mediação da corporeidade.  

Assim, o corpo pode ser tido como lugar de representação, de distinção do homem, o 

elemento pelo qual este é visto, julgado, apreciado, exaltado e lembrado, especialmente 

inserido em uma cultura imbricada em função do espetáculo (DEBORD, 2017). Em seu livro-

manifesto denominado A sociedade do espetáculo, Guy Debord argumenta que a 

contemporaneidade é movida em torno das aparências, em um contexto essencialmente 

influenciado pela produção imagética em larga escala. Dessa maneira, tal espetáculo “é a 

afirmação da vida humana como simples aparência” (DEBORD, 2017, p. 40), dando sentido a 

uma formação econômico-social e compondo o momento histórico que nos contém. Assim, a 

aparência entra em evidência, fazendo com que a estrutura corporal, sempre em destaque 

nesse cenário por seu caráter tátil e visual, seja assimilada como um componente que requer 

cuidados contínuos.  

Em Castro (2003), encontramos que a preocupação com a beleza corporal foi ganhando força 

no decorrer do século XX. Desse modo, presenciamos a tendência à supervalorização da 

aparência na contemporaneidade, o que leva indivíduos a uma busca interminável pela forma 

e volume corporais perfeitos em um comportamento nomeado pela autora como culto ao 

corpo. Este, por sua vez, define-se como “um tipo de relação dos indivíduos com seus corpos 

que tem como preocupação básica seu modelamento a fim de aproximá-lo o mais possível do 

padrão de beleza estabelecido” (CASTRO, 2003, p. 15).  

Logo, a hiper valorização da construção corporal emerge como uma tendência, trazendo a 

prática da atividade física, a ginástica, dietas, cirurgias plásticas, uso de cosméticos e outras 
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técnicas de modelar a silhueta que tenham como objetivo promover a aproximação do corpo 

tido como o ideal, que conforme Santaella (2004, p. 127), é um corpo “forte, belo, jovem, 

veloz, preciso, perfeito, inacreditavelmente perfeito”. 

A mídia, como defende Castro (2003), entra como um ponto chave nesse processo, sendo um 

dos principais meios de difusão e capitalização do culto ao corpo como tendência 

comportamental. Por isso, destacamos que a relevância da aparência para a construção do ser 

na contemporaneidade está intrinsecamente ligada ao fato de que as fruições midiáticas 

medeiam a temática, mantendo-a sempre presente na vida cotidiana. Vale ressaltar que os 

discursos midiáticos são articulados sob uma conjuntura espetacular, enraizada por uma forma 

alienante que nutre uma cultura formulada em torno do lazer e do entretenimento, como 

enfatizam as teorizações de Debord (2017). 

Destacamos ainda que o discurso, em suas mais variadas formas, é peça chave no processo de 

produção da subjetividade e, consequentemente, dos sujeitos, visto que estes são constituídos 

por discursos historicamente produzidos e modificados (FERNANDES, 2012). Temos, 

portanto, um sujeito discursivamente produzido, o que enfatiza ainda mais o potencial de 

influência dos enunciados provenientes de canais midiáticos. Assim, os corpos tornam-se alvo 

dessas produções discursivas, que propagadas pela mídia, divulgam e retratam o amplo leque 

de opções para alterar a aparência corporal e colocá-la em consonância com os padrões de 

beleza predeterminados na sociedade contemporânea.  

 

METODOLOGIA 

A fim de compreender a produção de sentido gerada acerca do corpo na BOA FORMA, 

propomos uma análise do discurso inspirada em Foucault (2010) e (2008). Para tanto, 

realizamos uma pesquisa qualitativa interpretativista tendo como corpus três peças divulgadas 

no perfil do Instagram da @boaforma, que foram selecionadas com base na relevância e na 

assiduidade. Para captação dos prints das imagens, operamos a ferramenta gratuita de captura 

de tela lightshot. As postagens que compõem o corpus deste trabalho apresentam em comum 

enunciados que trazem ao seguidor da página soluções para possíveis problemas relacionados 

à aparência do corpo, ancoradas em discursos científicos e argumentos de autoridade.  
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RESULTADOS 

A mídia, como destacamos nos tópicos anteriores, vem se fortalecendo como um espaço 

propagador de padrões de beleza e comportamento. Para Santaella (2004), isso ocorre em 

virtude das representações midiáticas serem responsáveis por despertar o imaginário do 

público através da exibição constante de imagens e modelos, levando-o a imaginar e fantasiar 

determinadas existências corporais.  

Um dos métodos mais adotados pelos canais midiáticos para validar essa dinâmica, conforme 

Santaella (2004), é a presença do discurso de autoridade: “a imprensa recorre ao especialista 

[...] para dar dicas acerca dos cuidados com o corpo no campo da sexualidade, moda, dieta, 

beleza e exercícios físicos” (SANTAELLA, 2004, p. 127).  

Constatamos, no material analisado, que todo o discurso nele materializado é embasado no 

dizer científico de profissionais especialistas, sendo assim, tido como verdadeiro. Conforme 

Foucault (2006), a verdade sustenta os saberes considerados científicos, visto que existem 

verdades discursivamente produzidas que são revestidas de comprovação, e a científica é uma 

delas. O discurso, por sua vez, materializa a verdade e revela certos posicionamentos. Logo, a 

fala de um profissional dá legitimidade ao discurso, que envolto por relações de poder, é 

controlado e sustentado por um sistema de instituições (FOUCAULT, 2014).  

Assim, os enunciados presentes nas peças materializam ideais e conceitos em torno do corpo 

feminino que são vistos como verdadeiros. Uma das principais constatações encontradas no 

material é a presença de um discurso anti-envelhecimento, que articulado por especialistas, 

elucida como é o processo de surgimento das rugas no rosto, reforçando que as mesmas são 

consequência de fatores que aceleram o envelhecimento. Além disso, a mesma traz as 

soluções para o suposto problema, que segundo suas próprias palavras “ajudam a minimizar 

os danos que as expressões faciais causam, trazendo como resultado uma pele mais jovem, 

com volumes”. 

Portanto, as rugas, assim como outras marcas responsáveis por tirar a rigidez da pele, são 

tidas como um defeito que deve ser evitado através do uso de produtos e técnicas fornecidas 

pelo vasto arsenal da indústria da beleza, visto que o corpo ideal é despido de quaisquer 

marcas que afastem a pele de uma estética lisa, pois o único corpo valorizado diante da 
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moralidade atual é aquele trabalhado, cuidado e sem marcas indesejáveis como rugas, estrias, 

celulites e manchas, e sem excessos, tais quais gorduras e flacidez (SIBILIA, 2012). 

A cultura contemporânea se consagra como uma sociedade que te convoca todo tempo, pelas 

mais variadas instâncias, a se adequar para ser aceito. A beleza é constantemente associada a 

um status de saúde, êxito e felicidade. Na BOA FORMA, notamos regularidades enunciativas 

que corroboram para consolidação do discurso de corpo ideal, sendo o magro, o forte e o 

saudável características primordiais a esse corpo. 

Os corpos que não se encontram no limiar da beleza são considerados corpos fora de norma, 

sendo associados também à falência moral. Com tantas facilidades de acesso a informações, 

dicas e truques para “enrijecer o bumbum”, “perder quilos em uma semana” e “obter a pele 

perfeita”, além de inúmeras opções de dietas mirabolantes, exercícios mágicos, tratamentos 

estéticos e procedimentos cirúrgicos milagrosos para adequação dos corpos a norma, só não 

tem um corpo belo quem não quer.  

Em uma das peças analisadas percebemos que houve a escolha da imagem de um cachorro da 

raça pug para ilustrar o conteúdo visto na legenda. Essa seleção não se configura como 

aleatória, mas sim como uma escolha que tem como intuito realocar a flacidez e o “bumbum 

caído” do corpo humano para o corpo de um animal. O corpo - modelado e concebido através 

dos discursos frequentes e incisivos da BOA FORMA - não tem espaço para marcas, falta de 

rigidez e gordura. Além disso, o texto da imagem recupera um dos respaldos discursivos 

utilizados constantemente pela marca, que é a menção a discursos do campo da saúde como 

justificativa para se obter escolhas mais saudáveis, quando dizem que para obtenção desse 

“bumbum durinho”, é preciso mais do que apenas exercícios físicos. 

Esse corpo, repleto de características de belo pré-estabelecidas, é 
intimado a todo tempo pelos enunciados da revista BOA FORMA, 
sempre respaldados por estratégias comunicacionais muito bem 
elaboradas, a entrar no jogo normativo da beleza. Um desses métodos, 
utilizado na postagem em questão, é o jogo enunciativo que traz um 
possível problema, que nesse caso é “a queda na produção de 
colágeno”, a consequência desse problema, que é “a flacidez da pele, 
favorável ao aparecimento das celulites” e a solução, que são as 
“dicas para evitar a flacidez.  

Levando esse movimento discursivo na mídia em conta, notamos que todos os enunciados 

atuam legitimando, e perpetuando, o discurso do corpo belo. Nessa lógica, manter a aparência 
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torna-se uma regra obrigatória e aqueles que não procuram manter a dita “boa forma” são 

acusados de negligência consigo mesmos, pois o imenso arsenal fornecido pela tecnociência, 

pela mídia, pela medicina e pelo mercado aparecem como uma obrigatoriedade para os 

corpos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As produções discursivas da BOA FORMA estão inseridas na vida dos sujeitos que 

acompanham a marca e, enquanto indivíduos constituídos discursivamente, tendem a absorver 

direcionamentos e tendências enfatizadas através de dizeres midiáticos. Tudo é discurso e o 

indivíduo é efeito deles. Assim, sua concepção tem início e fim a partir dos discursos e das 

suas materialidades.   

Notamos também que os discursos que emergem na BOA FORMA referem-se à beleza 

enquanto um lugar onde o corpo deve estar para ser considerado belo e saudável. 

Verificamos, a partir do corpus analisado, que as produções discursivas presentes nesse meio 

disseminam um padrão estético que impõe ao corpo uma forma magra, sarada e jovem para o 

mesmo ser considerado, além de belo, saudável. Destacamos que, em todos os enunciados, há 

sempre uso de estratégias que validam os discursos, sendo estas a fala autorizada, com o uso 

de profissionais da área, seleção de imagens que funcionam como suporte textual e, 

sutilmente, dão a falsa impressão de subjetividades, o uso da saúde e da ciência como 

justificativa para um corpo perfeito, entre incontáveis outros.  

A partir do exposto neste artigo, fica perceptível que a construção do ser na 

contemporaneidade está intrinsecamente ligada ao fato de que a sociedade é moldada com 

base nos ideais propagados pela mídia. Verificamos, ainda, que os discursos midiáticos que 

modelam o social, como o da BOA FORMA, tendem a restringir o corpo a uma estética 

limitada, incentivando constantemente a busca pela forma física ideal. Nessa dinâmica, o 

culto ao corpo torna-se uma modalidade comportamental pragmática que é perpetuada pelos 

modos de consumo vigentes na sociedade. Portanto, constatamos que, em um mundo hiper 

conectado, restam poucos espaços para as subjetividades, pois elas são sufocadas pelos 

próprios sujeitos durante o processo de subjetivação, que é incessantemente influenciado pelo 

contexto sócio-histórico altamente midiatizado no qual estamos inseridos. 
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