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RESUMO: O artigo objetiva compreender os deslocamentos da noção de dor nas redes 
digitais e suas implicações na sociedade a partir da socioantropologia do imaginário de 
Maffesoli, Gomes e Silva. O trabalho utiliza ainda a noção de biopoder (FOUCAULT, 2011) 
e a análise de conteúdo (BARDIN, 1977) para analisar a fanpage de Dorflex. A página 
imbrica a noção de dor a um estado imaginário, vinculado ao consumo do analgésico, à 
fruição da existência e à responsabilização do indivíduo. 
Palavras-Chave: Dor. Imaginário. Cibercultura. Publicidade. 
 

INTRODUÇÃO  

A dor acompanha a história da humanidade, integrando um sistema de sentidos e valores que 

traduz os modos de vida de determinado grupo social. O sofrimento não é dado objetivo, mas 

um fenômeno modulado pelo conhecimento, a tecnologia, a moral e as informações 

circulantes. A dor revela o sistema cultural vigente e remete a um imaginário. As redes sociais 

digitais, impulsionadas pela publicidade, reconfiguram as formas de sofrer na 

contemporaneidade, criando uma ambiência que influencia as nossas práticas.  

O sofrimento se relaciona a valores, crenças e aspirações estabelecidas por um grupo social, 

concerne à relação do sujeito com o mundo. Ao vivenciar a dor, o homem avalia, julga e 

atribui significados. A experiência dolorosa é dado basilar na constituição da existência, 

impele ou restringe as ações humanas, afetando a identidade. (LE BRETON, 2018). A dor 

atua na maneira de lidar com o corpo, revela aspectos da vida e da morte e remete à condição 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT 4 (Mídia, Representação e Discursos Narrativos) no VIII Seminário Internacional 
de Pesquisas em Mídia e Cotidiano.  
2 Mestranda. PPGCOM/UFMA. Bolsista na Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico do Maranhão (FAPEMA), modalidade BM QUOTA UFMA 2020. Integrante do Grupo de Pesquisa 
Imaginarium. E-mail: leticiafeitosabarreto@gmail.com. 
3 Pós-Doutora. Professora adjunta e membro do corpo permanente do PPGCOM/UFMA. E-mail: 
dayres42@gmail.com 

mailto:leticiafeitosabarreto@gmail.com


 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

   
929 

ontológica do homem; sua imperfeição e fragilidade diante de um mundo adverso e 

imprevisível. 

As intensas mudanças que ocorrem na sociedade a partir do final do século XX, 

principalmente com o desenvolvimento das tecnociências e a internet, afetam as várias esferas 

da realidade social e a própria subjetividade, provocando deslocamentos nos sentidos da dor. 

Estamos na pós-modernidade, ambiência fluída e marcada pela intensa conexão em rede que 

faz emergir uma nova forma de ser e estar no mundo. Trata-se da “sinergia do arcaico com o 

desenvolvimento tecnológico” (MAFFESOLI, 2018, p. 135), isto é, os sentimentos fundantes 

do homem se intensificam com a ação da internet. 

A sociedade contemporânea valoriza a busca dos prazeres de forma excessiva e sem 

adiamentos. O hedonismo pós-moderno (MAFFESOLI, 2014, 2018) procura banir qualquer 

sinal de dor para que se possa fruir a vida e otimizar a performance. O corpo, outrora ligado 

ao valor interior do ser (ORTEGA, 2008), associa-se aos contornos e vigores da forma. A 

sociedade pós-moderna exalta o prazer e eleva a saúde como símbolo, rejeitando o 

sofrimento. 

A internet disponibiliza uma gama de informações que funcionam como alertas, conselhos e 

promessas para as aflições do dia a dia. A ambiência das redes é predominantemente 

emocional, volúvel, intensa e propícia à estimulação. A publicidade é capaz de criar 

atmosfera, por isso, é uma tecnologia do imaginário. (SILVA, 2012). 

A fanpage do medicamento Dorflex integra este ambiente emocional; é um ponto de conexão 

entre os internautas. A página virtual conta com cerca de 1.3 milhão de seguidores, sendo a 

maior do Brasil pertencente a um remédio, o que evidencia o sucesso comercial do analgésico 

e relaxante muscular. Dorflex é o medicamento mais vendido no país. (INTERFARMA, 

2019).  

O objetivo desta pesquisa, integrante da dissertação de mestrado, é compreender os 

deslocamentos da noção de dor nas redes sociais digitais e suas implicações na sociedade pós-

moderna. Utilizamos a abordagem da socioantropologia do imaginário (MAFFESOLI, 2014, 

2018, 2019; GOMES, 2017; SILVA, 2012, 2017), a noção de biopoder (FOUCAULT, 2011) 

e a análise de conteúdo (BARDIN, 1977) para analisar a fanpage de Dorflex. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

A crise dos valores modernos e o desenvolvimento dos meios de comunicação digitais 

proporcionaram o surgimento de novas formas de assujeitamento dos indivíduos. Foucault 

(2011, p. 152) denominou biopoder como as “técnicas diversas e numerosas para obterem a 

sujeição dos corpos e o controle das populações”. Na pós-modernidade, o biopoder se 

desloca, sobretudo, para as redes digitais.  A internet se converte em um dispositivo eficaz 

para modular o imaginário, mediando o corpo social de forma pervasiva, insinuante e lúdica. 

Não se trata de normatizar, mas implicar os sujeitos para que administrem seus corpos, 

emoções e comportamentos. 

O biopoder apresenta-se de forma mais insidiosa, deixando de lado a coerção para tornar-se 

uma forma sedutora de controle sobre os corpos. As redes sociais digitais são um dispositivo 

eficaz para modular o imaginário, mediando a sociedade de forma lúdica, ubíqua e 

envolvente. A indústria farmacêutica utiliza a publicidade para naturalizar o consumo de 

medicamentos. (PORTUGAL; VAZ, 2012). O indivíduo otimiza as capacidades físicas e 

mentais e performa para a alteridade. O mercado de fármacos investe na internet como via de 

aproximação com os consumidores e estimula imaginários. A fanpage do analgésico Dorflex é 

um exemplo de tal estratégia.  

O imaginário é real e se expressa em imagens que traduzem ideias, crenças, mitos, rituais e 

valores de um grupo social. É uma atmosfera partilhada que ultrapassa a esfera racional e 

evoca as dimensões lúdica, onírica, afetiva e simbólica. O imaginário é uma “alavanca 

metodológica” (MAFFESOLI, 2019, p. 59) para apreender as características do ser, é o 

substrato que possibilita a relativa unicidade do grupo social. 

A publicidade é vetor dessa transcendência, enfocando imagens que criam uma atmosfera 

capaz de seduzir o internauta, prometendo mitigar suas inquietações através do consumo. 

Convocando-o para além do real imediato, o apelo publicitário se nutre dos desejos, valores, 

mitos, rituais e crenças que permeiam o corpo social, por isso, é uma tecnologia do 

imaginário. (SILVA, 2012). A publicidade induz a certos estados de espírito, isto é, provoca o 

imaginário. O dispositivo rompe com a necessidade de verossimilhança, de objetividade e de 

lógica e instaura outra ordem discursiva. (SILVA, 2017). A máxima da publicidade é a de que 

“todo desejo deve ser consumido.” (SILVA, 2012, p. 27). 
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A mídia é indutora de imaginários, principalmente com o uso da publicidade, que desenvolve 

estratégias próprias para atribuir sentido ao mundo. As tecnologias do imaginário são 

mecanismos que atuam por meio da sedução e adesão voluntária. O dispositivo publicitário 

cria ambiência e intervém no cotidiano, modulando emoções e comportamentos. As 

interações se baseiam na identificação e na recompensa a curto prazo e não somente através 

do controle, vigilância ou coação. (SILVA, 2012). 

 

METODOLOGIA 

Para compreender os sentidos manifestos sobre a dor e a forma como a rede social digital 

reconfigura o sofrimento, o estudo ancora-se nas teorias da socioantropologia do imaginário 

(GOMES, 2017; MAFFESOLI, 2014, 2018, 2019; SILVA, 2012, 2017). Adotamos ainda o 

estudo de caso (YIN, 2001) e a análise de conteúdo por categoria temática proposta por 

Bardin (1977) para identificar quais temas estão presentes na fanpage de Dorflex. 

Partindo do conceito de Foucault (2011) sobre biopoder, o estudo objetiva verificar como as 

postagens institucionais implicam novas formas de cuidado com o corpo. O trabalho integra a 

pesquisa de mestrado e reúne o corpus de 17 anúncios publicados na fanpage de Dorflex no 

ano de 2019, até então, os conteúdos mais recentes, já que a página deixou de ser atualizada 

em dezembro do mesmo ano4.  

 

RESULTADOS 

O estudo emprega a análise de conteúdo por categoria temática (BARDIN, 1977) para 

identificar os temas que aparecem na fanpage do analgésico Dorflex. Verificamos a 

ocorrência de dois temas nas 17 postagens: o primeiro deles nomeamos “institucional”, refere-

se a postagens diretamente relacionadas à marca Dorflex (três postagens); o segundo tema é 

“entretenimento”, referindo-se a postagens que mostram situações de lazer e eventos culturais 

(14 postagens). 

                                                 
4 Contudo, evidenciando o caráter movente e efêmero das redes sociais digitais, a fanpage de Dorflex publicou 
novas postagens em sua linha do tempo em 01 de março de 2021. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/DorflexOficial>. Acesso em: 18 mar. 2021. 
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As três postagens institucionais apresentam a dor como um sintoma incômodo, porém, 

facilmente reversível graças à eficácia do medicamento, que é anunciado como um artefato 

químico infalível. A banalização do consumo evidencia-se nas imagens que enaltecem as 

qualidades do remédio, inserindo-o como item essencial para o consumo cotidiano.  

As postagens mobilizam o internauta a perceber-se “como vulnerável, como em risco.” 

(PORTUGAL; VAZ, 2012) e, então, o consumo do analgésico para evitar a dor é um rito 

obrigatório. O desejo de conquistar a saúde plena, no entanto, jamais é alcançado, visto que o 

perigo é constantemente reforçado pela publicidade. O indivíduo é convocado a estar sempre 

vigilante, o que tende a resultar em um estado ansioso e incerto. (GOMES, 2017).   

Em um anúncio apresentando a linha Dorflex Uno (Fig. 1), a fanpage reforça a eficácia do 

analgésico contra a enxaqueca, explicando que a versão contém altas doses da substância 

dipirona. Paradoxalmente, a fanpage banaliza o risco à saúde, estimulando a automedicação. 

O anúncio alerta para possíveis efeitos colaterais, mas a informação é minimizada diante do 

apelo persuasivo da postagem. 

Figura 1: Anúncio da linha Dorflex Uno 

 

Fonte: Facebook/@DorflexUno 

 

Em outro anúncio institucional, em que a caixa do medicamento é apresentada, a fanpage 

imbrica o uso de Dorflex a momentos de lazer e diversão. Aludindo ao evento esportivo Copa 

América ocorrido no Brasil em junho de 2019, a postagem afirma: “Torcer no modo intenso 

pode doer, mas vale a pena viver intensamente.” (DORFLEX, 04 jun. 2019). A mensagem do 

post reconhece que a dor integra a vivência humana, mas tal condição não deve impedir o 
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indivíduo de fruir os prazeres da vida. Afinal, para reparar os excessos, Dorflex é a solução. O 

mesmo discurso é observado em outro anúncio no qual os personagens encenam situações do 

cotidiano que podem acarretar riscos, mas após o consumo do analgésico a dor é banida. 

A segunda temática, identificada na fanpage como “entretenimento”, apresenta a dor 

vinculada a uma ambiência lúdica e afetiva, sem que se mostre diretamente o remédio. Ao 

contrário do que acontece na vida, em que a dor tende a ensimesmar o indivíduo (LE 

BRETON, 2018), as postagens remetem a um estado de bem-estar e prazer associado ao uso 

do medicamento. As legendas utilizam uma linguagem descontraída que convida o internauta 

a abstrair-se de sua realidade e festejar. 

Apropriando-se de eventos do calendário cultural brasileiro como Carnaval e Copa América, 

além de shows musicais, programas e séries de televisão como Game Of Thrones (2011-

2019), a fanpage cria situações que inserem o analgésico nos momentos de lazer. A pós-

modernidade é predominantemente hedonista, buscando o prazer imediato, e as relações 

baseiam-se na afinidade eletiva, sem uma finalidade utilitarista. (MAFFESOLI, 2014; 2018). 
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Figura 2: Anúncio referente ao Carnaval 2019 

 

Fonte: Facebook / @Dorflex Oficial 

 

Na imagem acima (Fig. 2) a fanpage apresenta momentos de diversão, protagonizados por 

jovens que pulam e dançam no Carnaval, para recomendar o uso do relaxante muscular com 

vistas a aliviar as dores do folião que se excede nas comemorações. Paradoxalmente, 

incentiva os excessos instigando a liberação dos desejos e a fruição máxima da vida, mesmo 

que a ameaça do risco aponte a necessidade de moderação.  

A página denota como “a terapia farmacêutica estimula o próprio desenvolvimento das 

‘doenças’ que ela se propõe a tratar, num cruel ciclo vicioso.” (PORTUGAL; VAZ, 2012). O 

biopoder (FOUCAULT, 2011) se espraia no corpo social de modo pervasivo por meio da 

internet, estimulando novas formas de cuidado com o corpo. 

Em outro anúncio referente à estreia da 8ª temporada da série Game Of Thrones, da HBO, a 

fanpage converte a expectativa dos fãs em potencial sintoma a ser medicalizado. A tensão, 
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que resultaria da euforia pelo lançamento do programa e não de uma enfermidade, é deslocada 

de sua condição cotidiana para se tornar um problema de saúde. A legenda alerta: “O inverno 

chegou. E se uma dor muscular surgir na hora de curtir essa batalha IcyHot é o frio que alivia 

e o calor que relaxa.” (DORFLEX, 12 abr. 2019). 

O texto adota o tom preventivo ao associar a chegada do inverno à ocorrência da dor e o risco 

de impossibilitar o internauta de assistir à série. A legenda utiliza um jogo de palavras que 

remete à atração televisiva, deslocando o contexto do medicamento para uma atmosfera 

festiva. O post relaciona a ingestão do remédio para tratar dores intensas com um consumo 

divertido e emocionante, comparado às batalhas épicas de Game of Thrones. Dessa forma, a 

dor é reconfigurada como uma condição suscetível ao controle e à manipulação da vontade, 

graças à potência do analgésico Dorflex. 

Remetendo a essa eficácia do medicamento como prótese química infalível, um anúncio da 

fanpage protagonizado pelo personagem Bolívia Zica – famoso no Youtube pelo canal 

desportivo Desimpedidos – ilustra a responsabilidade de ser técnico da seleção na Copa 

América. A legenda afirma: “Todo mundo sabe que tá na hora do time ganhar. Por isso 

Bolívia Zica chamou a responsa e se autoproclamou Técnico do Brasil. Sim, dessa vez vai ser 

intenso e pode doer, mas futebol é isso, o que vale é torcer.” (DORFLEX, 03, jun. 2019). 

O anúncio exalta a coragem do personagem que chama a responsabilidade para si, assume os 

riscos do protagonismo e enfrenta as cobranças com resiliência. O analgésico Dorflex é 

enaltecido como o artefato que vai auxiliar o técnico autoproclamado a enfrentar as pressões 

do cargo e, assim, garantir os resultados esperados pela torcida. Ao colocar o medicamento 

como uma espécie de elixir mágico, a publicidade constrói um estado imaginário de saúde, no 

qual o indivíduo poderá conquistar tudo que almeja sem se submeter aos constrangimentos da 

dor.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A fanpage de Dorflex associa o analgésico ao entretenimento, tornando o consumo de 

medicamentos uma experiência agradável. Os anúncios encenam situações pretensamente 

tensas por meio de elementos lúdicos que geram identificação com os internautas. Imbricando 

o uso do analgésico à maximização da performance, a fanpage vincula a saúde a sensações de 
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euforia e felicidade. A noção de dor associada ao sofrimento se desloca para um estado 

imaginário de prazer vinculado à fruição da existência. 

A narrativa publicitária compara Dorflex a um elixir mágico projetado para qualquer situação: 

seja pular o carnaval, dançar em um show, maratonar uma série de televisão e até assumir a 

liderança da seleção brasileira. O limite não existe, e o internauta é convidado e liberar a 

imaginação e conquistar qualquer coisa, já que Dorflex é a fórmula para eliminar a dor. 

Paradoxalmente, a fanpage alerta contra os possíveis excessos de consumo, tendo em vista as 

implicações que podem gerar à saúde, mas tal perigo é rapidamente minimizado pelas 

imagens sedutoras e oníricas. Como tecnologia do imaginário (SILVA, 2012), a publicidade 

atua sobre as emoções e modula os comportamentos dos indivíduos convocando-os para além 

do real, estimulando-os a viver sensações que extrapolam o momento. As imagens difundidas 

na página de Dorflex evocam o hedonismo coletivo (MAFFESOLI, 2014, 2018) e a 

exacerbação das emoções por meio do uso do analgésico. 

A fanpage de Dorflex vincula a dor à gestão permanente do cotidiano através do 

medicamento, configurando-se assim, em uma forma de biopoder. A publicidade atua como 

tecnologia do imaginário ao imbricar o uso do analgésico ao prazer, ao cuidado de si e a 

novas experiências, constituindo uma forma ainda mais insidiosa de controle da vida. 
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