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RESUMO 

A presente pesquisa inscreve-se nos campos de estudos de gênero e de currículo, numa 

perspectiva pós-crítica, a qual se aproxima das teorizações pós-estruturalistas, sobretudo, das 

de Michel Foucault e dos Estudos Culturais em Educação. A partir desse referencial, tomei 

como objeto desta investigação o currículo de páginas disponibilizados no Facebook que 

normatizam um determinado tipo de corpo à mulher como sinônimo de saúde. Trata-se das 

páginas Corpo & Saúde, Corpo em Foco e Corpo Esbelto, acompanhadas diariamente com 

coleta de textos e imagens no período de setembro de 2018 a março de 2019. Como objetivo 

geral busquei analisar no currículo das páginas investigadas os discursos disponibilizados, os 

processos de subjetivação e a normatização do corpo da mulher. Como suporte teórico-

metodológico, utilizei a etnografia virtual (HINE, 2004) articulada com a análise de discurso 

de inspiração foucaultiana. Os conceitos utilizados como ferramentas analíticas são: discurso, 

modos de subjetivação, poder, norma, regimes de verdade, governo, cuidado de si, posições de 

sujeito, tecnologia, currículo pós-crítico, mídia, corpo, gênero, normatização, normalização, 

diferença e pedagogia cultural. Durante a pesquisa ocupei-me com a seguinte questão: como os 

discursos que dizem sobre o corpo da mulher, disponibilizados no currículo das páginas 

investigadas, colocam em funcionamento processos de subjetivação e normas que demandam 

determinados tipos de corpos considerados como belos e saudáveis? Para melhor responder a 

tal questionamento, busquei analisar, de modo mais específico, a produção de verdades sobre o 

corpo, a beleza, os exercícios, a alimentação e a saúde; as posições de sujeito demandadas às 

mulheres no currículo em análise; como também, os mecanismos de poder, as estratégias e 

táticas acionadas que buscam a normatização do corpo da mulher. Como principais resultados 

da pesquisa, foi possível empreender que os conteúdos analisados buscam normalizar um tipo 

específico de corpo - o magro - por meio de uma tecnologia nomeada por mim como tecnologia 

do corpo padronizado, a qual é operacionalizada por táticas e estratégias engendradas no 

currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook. O conjunto de táticas e estratégias 

colocam em funcionamento uma disciplinarização do corpo enformado que diz respeito a um 

modelo de corpo que apresenta um padrão considerado desejável para glúteos, braços, 

abdômen, seios e coxas endereçados às mulheres e que deve ser alcançado por meio de uma 

disciplina rígida de exercícios físicos e alimentação, ao passo que aos homens os conteúdos 

educam que eles podem apresentar um corpo disforme. Também foi possível evidenciar que o 

currículo analisado disponibiliza posições de sujeito às mulheres identificadas como mulher 

mãe sarada e mulher mãe cuidadora que buscam regular mulheres, sobretudo, as pós-

grávidas ou que possuem filhos e marido, para atingir um corpo ideal. A regulação de gênero 

também pode ser expressa por meio de lições que ensinam sobre o lar como um local que traz 

felicidade e por isso tarefas como cuidar do marido e dos filhos e ainda cuidar de si seriam mais 

adequadas às mulheres. Isto posto, é possível afirmar que o currículo investigado atua como um 

artefato midiático que corporifica e regula gêneros, pois as lições educativas destinadas às 

mulheres estão postas diferentemente das dirigidas aos homens.  

 

 
 

Palavras- Chave: Currículo pós-crítico. Gênero. Facebook. Discurso. Corpo da mulher.  

 

 

 



ABSTRACT 

This research is a part of the study field of gender and curriculum, in a post-critical perspective, 

which is close to the post-structuralist theorizations, especially considering Michel Foulcault 

and the Cultural Studies in Educations. From this reference, I took as the aim of this 

investigation the curriculum of pages that were available on Facebook, which standardize a 

certain body type to women as a synonym of health. It’s about the pages Corpo & Saúde, Corpo 

em Foco e Corpo Esbelto, daily tracked with a gathering of texts and images data, during the 

period from September 2018 until March 2019.  As a general purpose I sought to analyze the 

curriculum of the investigated pages, its speeches, its subjectifications processes and the 

woman’s body standardization. As a theoretical-methodological support, I used the virtual 

ethnography (HINE, 2004), articulated with the the discourse analysis, inspired by Foulcault. 

The used concepts as analytical tools are: discourse, ways of subjectification, power, rules, 

regimes of truth, government, self-care, subject positions, technology, post-critical curriculum, 

media, body, gender, normatization, normalization, differences and cultural pedagogy. During 

the research I occupied myself with the following question: how do the discourses that speak 

about the woman’s body, available in the investigated pages curriculums, make they work the 

subjectivation processes and rules that demand certain types of bodies, considered as beautiful 

and healthy? To answer better this question, I sought to analyze, in a more specific way, the 

production of truths about the body, beauty, exercises, food and health; the subject’s positions, 

demanded of women in the analyzed curriculum, as well as the mechanisms of power, strategies 

and tactics which seek to standardizer the woman’s body. As main research results, it was 

possible to undertake that the analyzed contents seeks to normalize a specific body type – the 

thin body – through a technology named by me as a technology of the standardized body, 

which is operationalized by tactics and strategies engendered in the curriculum of the shaped 

body on Facebook pages. The set of tactics and strategies places into practice a discipline of 

the shaped body, which concerns to a model of the body that presentes a standard considered 

desirable for glutes, arms, abdomen, breasts and thighs, addressed to women and which must 

be achieved through a rigid discipline of physical exercises and feeding, once the contents 

directed to men, teaches that they can presente a misshapen body. It was also possible to 

highlight that the analyzed curriculum makes available positions of subject to women, identified 

as a shaped woman mother and a caring woman mother, who seeks to regulate women, 

specifically post-pregnant women or the ones who have childrens and a husband, to achieve an 

ideal body. Gender regulation can also be expressed through lessons that teach about the home 

as a place which brings happiness, therefore, the tasks of taking care of the husband and 

children, and yet, taking care of herself would be more appropriate for women. With that said, 

it is possible to affirm that the investigated curriculum acts as a media artifact, that embodies 

and regulates genders, because the educational lessons directed to women are organized in a 

different way from those directed at men. 

Keywords: Post-critical curriculum. Gender. Facebook. Discourse. Woman’s Body. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um campo florido guardado  

por cães pastores simboliza as dualidades humanas:  

de um lado o desejo, o sonho e a esperança. Do outro a realidade. 

Pina Bausch 

 

Dançar sempre moveu meus1 desejos, meus sonhos e minhas esperanças. Inspirada no 

conceito de Dança Teatro utilizado pela coreógrafa, bailarina e pedagoga Pina Bausch2 (1976), 

autora da epígrafe, é que estabelecerei um pequeno paralelo entre algumas das características 

de sua obra e esta dissertação.  

Para Pina Bausch limitar a dança apenas aos movimentos seria reduzi-la, e por isso 

incorporou nos seus espetáculos outros elementos que poderiam ser associados a dança, como 

por exemplo: a música, o texto, a dramatização, tudo de forma indissociável. A partir daí, abre-

se para o mundo uma nova forma de dançar, uma vez que nessa junção a dança ficou 

emancipada do rigor do balé clássico e do estilo de dança conhecido como moderno. Fugindo 

do rigor das danças modernas que traziam um certo abstrato e não apresentavam nenhuma 

distinção de gênero (roupas da cor da pele, por exemplo) Pina Bausch trouxe recorrentemente 

as interações entre o masculino e o feminino, tanto por meio das maquiagens quanto por meio 

dos figurinos que retratavam a realidade vivida dos próprios dançarinos.  

De modo semelhante ao de Pina Bausch e utilizando-me do referencial pós-crítico 

acerca do currículo, do pós-estruturalismo acerca da linguagem, dos estudos culturais sobre 

mídia, dos estudos de gênero que negam uma essência feminina e dos conceitos foucaultianos 

que dizem respeito aos discursos como constituidores de sujeitos que selecionei os conceitos 

utilizados como compasso teórico afim de marcar um ritmo para esta dissertação. Como 

conceitos foucaultianos apresento e opero com: discurso, modos de subjetivação, poder, norma, 

regimes de verdade, governo, cuidado de si, posições de sujeito, tática, estratégia e tecnologia. 

Esse conjunto de conceitos encontram-se, nesta dissertação, entrelaçados com outros que são 

centrais para a minha pesquisa. Trata-se dos conceitos de: currículo pós-crítico (SILVA, 2015; 

                                                
1 A escrita do texto utilizando a primeira pessoa justifica-se pela escolha do campo teórico pós-estruturalista que 

entende a realidade e a verdade como uma construção social e subjetiva a partir dos jogos de linguagem/discurso 

e os significados produzidos (FOUCAULT, 2017c). 
2 Ao longo da dissertação os nomes de autoras serão escritos por extenso para evidenciar o gênero 

mulher. 
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CORAZZA, 2010), mídia (FISCHER 1997, 2001a, 2001b, 2002), gênero (LOURO, 1997, 

2004, 2008, 2013, 2017), corpo (GOELLNER 2003, 2017), pedagogia cultural (STEINBERG, 

1997), diferença (SILVA, 2014), norma normativa (CANGUILHEM, 2008) normalização e 

normatização (LOPES, FABRIS, 2013). A partir desse apanhado teórico, busquei nesta 

investigação me livrar da rigidez das pesquisas cientificas fechadas nos moldes modernos para 

abordar, sem abrir mão do rigor científico, investigar e responder a seguinte questão: como os 

discursos que dizem sobre o corpo da mulher, disponibilizados no currículo das páginas 

investigadas, colocam em funcionamento processos de subjetivação e normas que demandam 

determinados tipos de corpos considerados como belos e saudáveis? 

É importante colocar que como educadora física, me afasto das demandas por um padrão 

de corpo exigido às mulheres, defendo que o corpo pode ser saudável sem necessariamente ser 

magro, e, sobretudo, sem padrões e medidas definidos. Quero também ressaltar que, entre os 

fatores importantes para desenvolver esta pesquisa, um deles foi minha experiência durante 15 

anos como educadora física, personal trainer e avaliadora física, atuando em academias de 

ginásticas e musculação no município de Natal no estado do Rio Grande do Norte. Nesse 

período observei a preocupação constante das mulheres na busca pelo corpo magro, pelo desejo 

de aumentar os glúteos e coxas, de emagrecer e reduzir medidas, bem como constatei que 

muitas academias, assim como muitos meios midiáticos - televisão, outdoors, anúncios de lojas 

de suplementos, Instagram - utilizam imagens de mulheres que exibem um padrão, geralmente, 

magro e com músculos bem definidos para divulgar seus produtos e serviços.  

Além do que a Educação Física enquanto área de conhecimento se tornou responsável 

por propagar saberes que dão importância cada vez mais a dimensão biológica do corpo. A 

referida área também reforça padrões de corpo (magro, malhado, forte) como um ideal a ser 

atingido. Ainda mais, esses padrões são constantemente construídos, reconstruídos e reforçados 

pelas mídias, especialmente pelas redes sociais, inclusive por algun(a)s profissionais da área, 

que utilizam o espaço midiático para difundir o padrão de corpo magro, esculpido e sem barriga 

como algo desejável às mulheres, só para ilustrar como exemplo têm-se a existência de 

programas de exercícios voltados especificamente para elas, para mulheres que engravidaram, 

outros. Isto posto, sem pretender achar uma verdade absoluta acerca do corpo da mulher, de 

modo semelhante a Pina Bausch, abro as cortinas e apresento as primeiras cenas do espetáculo 

empreendido nesta investigação: 
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“Frutas que engordam”3; “Chá Mijadouro”4; “Alimentos que ajudam a eliminar a 

gordura na barriga”; “Como emagrecer os braços gordos”5; “Pular corda emagrece até quatro 

quilos em 15 dias”; “Método número um para crescer coxas e bumbum”, “Doze minutos por 

dia seca barriga”, “Pelo emagrecimento fácil sem dieta e sem academia, eu voto sim!”. Essas 

são algumas enunciações disponibilizadas em três diferentes páginas voltadas para o corpo e a 

saúde, presentes em uma das redes sociais de maior acesso no Brasil, o Facebook, a saber: 

Corpo & Saúde, Corpo em Foco, Corpo Esbelto. E são, justamente, essas as páginas escolhidas 

para a realização da investigação empírica desta pesquisa. Tais enunciações demandam um 

modo de ser mulher, por meio de diversos discursos que dizem sobre o corpo, interpelando as 

mulheres a seguir dicas de alimentação, dietas, praticar exercícios físicos e, sobretudo, 

emagrecer. Preocupada com tais questões que dizem respeito a processos educativos que 

acontecem na interação das mulheres com as culturas nas quais estão inseridas é que tomei 

como objeto desta investigação o currículo de três páginas disponibilizadas no Facebook, que 

normatizam um determinado tipo de corpo à mulher como sinônimo de saúde.  

O conceito de saúde utilizado nesta pesquisa está respaldado pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) ao explicar que a saúde é o estado de completo bem-estar mental, social e 

físico e não unicamente ausência de doença ou enfermidade. Por isso, estar saudável é muito 

mais do que estar livre de doenças. A partir desse entendimento, a saúde deixa de ser apenas 

uma questão de bons hábitos alimentares e físicos, pois engloba inúmeros fatores como o 

econômico e social e que se não estiverem em equilíbrio podem prejudicar a qualidade de vida 

dos sujeitos e consequentemente da saúde. Sendo assim, para gozar um bom estado de saúde é 

preciso que se tenha garantido saneamento básico, moradia, alimentação, trabalho, renda, 

educação, transporte, lazer, acesso a bens e serviços sociais e atividade física.  

O Facebook foi escolhido como lócus da pesquisa por ser a rede social com maior 

número de participantes do mundo6, durante o período desta pesquisa que ocorreu entre 

setembro de 2018 a março de 2019. No ano de 2017 o Facebook alcançou 102 milhões de 

usuários no Brasil, tornando-se a principal rede de acesso no país (SILVA, 2018). Na atualidade 

os sujeitos, pelo menos os que vivem nos grandes centros urbanos, estão facilmente conectados 

                                                
3 Enunciação retirada da página Corpo Esbelto. Disponível em: https://www.facebook.com/facecorpoesbelto/ . 

Acesso em: 17 de fev de 2018. 
4 Enunciação retirada da página Corpo em Foco. Disponível em: https://www.facebook.com/CorpoeFoco/?tn-

str=k*F Acesso em: 17 de fev de 2018. 
5 Enunciação retirada da página Corpo &Saúde. Disponível em: https://www.facebook.com/corpoesaude2/ . 

Acesso em: 17 de fevereiro de 2018. 
6 Levantamento feito na pesquisa de Silva (2018) que analisou o discurso de ódio no currículo da página virtual 

do Catraca Livre. 

https://www.facebook.com/facecorpoesbelto/
https://www.facebook.com/CorpoeFoco/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/CorpoeFoco/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/corpoesaude2/
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com o mundo virtual, por meio de diversos dispositivos eletrônicos, sejam eles computadores, 

smartphones ou tablets, o que torna possível, e de maneira rápida, acessar diversas informações 

e acontecimentos que circulam pelo mundo, em tempo real. Nesse momento digital, é difícil 

alguém que não possua uma conta cadastrada em alguma rede social e o Facebook é uma rede 

social que ganha um lugar de destaque.  

Assim, o foco da investigação realizada para esta dissertação é colocado na mídia – no 

Facebook - como uma instituição que atua decisivamente na formação dos sujeitos, incluindo 

as mulheres. A mídia atua com “estatuto pedagógico” (FISCHER, 1997, p. 58), pois ensina de 

alguma forma como devemos sentir e pensar sobre nós mesmas, ou seja, ensina modos de ser 

mulher na sociedade. O campo de Estudos Culturais compreende que existem pedagogias 

culturais nos lugares onde o poder circula, se organiza e se difunde (STEINBERG, 

KINCHELOE, 2004). Em outras palavras os discursos do Facebook operam como pedagogias 

culturais promovendo determinados ensinamentos sobre o corpo para as mulheres. O uso do 

termo pedagogia cultural compreende que a educação acontece em vários âmbitos sociais, 

incluindo a escola, porém não se limita a ela (ANDRADE; COSTA, 2017). Nesse sentido, os 

lugares extraescolares que produzem uma pedagogia são especialmente os artefatos midiáticos 

como TV, cinema, filmes, videogames, propagandas e outros (STEINBERG, KINCHELOE, 

2004).  

Também é importante destacar que a mídia se firma como espaço de poder no novo 

milênio (HALL,1997). Segundo Rosa Maria Fischer (2001b) a mídia possui um jeito próprio 

de divulgar uma série de universalidades a respeito da mulher e sobre cuidado com o corpo. 

Além de tudo, a partir de minhas vivências posso dizer que aos homens as demandas são muito 

diferenciadas das demandas destinadas às mulheres. Para mais, o objetivo geral da pesquisa 

foi analisar no currículo das páginas investigadas os discursos nela disponibilizados, os 

processos de subjetivação e a normatização do corpo da mulher. Parti da hipótese de que as 

três páginas selecionadas demandam corpos belos às mulheres e comportamentos que atendam 

a um modo de ser feminina. É importante destacar que a compreensão de feminino nesta 

pesquisa não corresponde ao sexo de nascimento, mas ao que social e culturalmente foi 

construído como fazendo parte de nomeadas características da mulher (SCOTT, 1995).  

 Com o intuito de compreender como os discursos presentes nas páginas eletrônicas 

investigadas disponibilizam marcas acerca de um tipo de corpo como mais “desejável” à mulher 

é que apresento os objetivos específicos desta pesquisa:1) analisar os mecanismos de poder, as 

estratégias e as táticas acionadas no currículo das páginas investigadas que buscam a 

normatização e normalização do corpo da mulher; 2) identificar e analisar as posições de sujeito 
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demandadas às mulheres no currículo em análise; 3) identificar a produção de verdades sobre 

o corpo, a beleza, os exercícios físicos e a saúde direcionadas às mulheres e 4) Situar o artefato 

cultural Facebook e sua implicação na educação de corpos de mulheres. 

Partindo do pressuposto que mulheres podem ser subjetivadas pelos discursos 

disponibilizados nos artefatos da cultura midiática, e de como esses ditos podem mudar a forma 

como elas percebem a si mesmas como também os outros as percebem que o argumento geral 

desenvolvido nesta dissertação é: por meio dos discursos que dizem sobre o corpo (por 

exemplo: médico, da saúde, da beleza, da nutrição, da estética e da educação física)7, o currículo 

investigado produz posições de sujeito que demandam um corpo belo padronizado e 

supostamente saudável, especialmente à mulher. Dessa forma, os discursos disponibilizados no 

currículo das páginas investigadas colocam em funcionamento processos de subjetivação que 

convocam a mulher a assumir diferentes posições de sujeito. 

Nesta investigação, o currículo é compreendido de maneira ampla, sem estar fechado 

em uma grade escolar como comumente entende-se. Para Sandra Corazza (2010), esse 

entendimento se deve a concepção pós-crítica que enfatiza que o currículo pode ser exercido 

formalmente ou informalmente. Para a autora, de modo informal pode ser praticado em parques, 

praças, ruas, associações e em outros espaços. Por esse entendimento, tomo a mídia, no caso as 

páginas da internet- Corpo & Saúde, Corpo em Foco e Corpo Esbelto -, enquanto currículo e 

local de produção de sujeitos mulheres.  

A importância de analisar páginas disponibilizadas no Facebook fica evidente na lacuna 

acadêmica quando se associa a discussão de currículo com as discussões de mídia (no caso 

redes sociais), de gênero e do corpo da mulher. Tal evidência foi constatada em pesquisa 

bibliográfica que realizei para mapear trabalhos que se aproximem do objeto aqui estudado. A 

busca por artigos se deu em revistas científicas da área da educação, a saber: Revistas Educação 

e Realidade, Educação em Revista e Educação, Revistas Educação em Questão e Currículo 

sem Fronteiras, orientada a partir das palavras-chave currículo, mídia, gênero e corpo, e 

publicados no período de 2008 a 2018. O recorte temporal de dez anos teve como critério 

levantar o maior número de trabalhos que abordassem, a mídia como um todo, uma vez que a 

rede social Facebook a partir de seu surgimento no ano de 2004 teve poder de ampliação nos 

anos seguintes, assim como a mídia de uma maneira geral.  

                                                
7 Não pretendi esgotar os campos discursivos das referidas áreas separadamente e sim abordar áreas 

responsáveis por tratar do corpo. 



18 
 

Foram encontrados poucos artigos relacionados com a temática desta pesquisa. Do total 

das revistas analisadas foram levantados 115 artigos com a palavra currículo; 8 para mídia; 16 

para gênero e 27 para corpo. Totalizando 166 artigos. Entretanto, os artigos encontrados 

estavam mais relacionados com o contexto escolar e com a educação infantil. Somente dois 

artigos Imagens de uma nova economia identitária dos corpos grávidos (SCHWENGBER; 

ROHR, 2015) e Sobre o bem estar na revista boa forma: corpo, lazer, normalização (ALBINO; 

HAMMES; VAZ, 2011) - publicados pela Revista Educação e Realidade têm aproximações 

com o presente estudo por abordarem as representações, que também são formas discursivas, 

acerca do corpo da mulher em mídias.  

Além da busca nas revistas, recorri ao catálogo de teses e dissertações da CAPES a fim 

de rastrear investigações que tivessem articulado “currículo, mídia, gênero e corpo”. Para 

realizar uma busca mais detalha, e sem indicar o período, a palavra “AND”8 foi digitada no 

intervalo das palavras-chave dentro do local indicado para a busca de trabalhos. Feito isso, 

identifiquei 16 trabalhados: 4 teses de doutorado e 12 dissertações de mestrado datados a partir 

do ano de 2002 até o ano de 2018.  

Três trabalhos foram selecionados como suporte bibliográfico para o presente estudo: 

Uma boa forma de ser feliz: representações de corpo feminino na revista Boa Forma, 

dissertação de mestrado (ANDRADE, 2002); Donas de si? A Educação de corpos grávidos no 

contexto da Pais & Filhos, tese de doutorado (SCHWENGBER, 2006) e Meninas fantásticas e 

o sonho do universo fashion. Entre a beleza, o luxo e o glamour das passarelas: vale tudo para 

ser uma top model? (PACHECO, 2014); dissertação de mestrado.  

A partir do conjunto de trabalhos selecionados pode-se dizer que minha pesquisa 

justifica-se, também, por permitir ampliar reflexões sobre as relações de gênero, principalmente 

sobre o papel da mídia e dos discursos na produção do sujeito mulher o que poderá contribuir 

com a prática de profissionais que se ocupam da educação de mulheres, como também com a 

prática de profissionais ou pesquisadores(as) de outras áreas. Logo, complexificar e 

problematizar questões acerca de um corpo ideal para a mulher veiculadas pelas redes sociais 

pode contribuir para ampliar discussões de gênero e para refletir a respeito dos investimentos 

da mídia para a mulher obter um padrão de corpo. E, sobretudo, questionar esse modelo ideal, 

uma vez que ele é inventado, produzido e fabricado a partir de discursos médicos, da saúde, da 

beleza, da nutrição, da estética e da educação física, entre outros.    

                                                
Essa palavra em inglês é utilizada com a função de realizar uma busca mais minuciosa de trabalhos 

para o recorte temporal. 
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Para as análises das informações utilizei como metodologia nesta investigação a 

etnografia virtual articulada com a análise de discurso de inspiração foucaultiana. De modo 

sucinto pode-se dizer que a análise do discurso é o estudo de uma prática discursiva (VEIGA-

NETO, 2014) considerando as relações de poder que configuram essas práticas. Já o método da 

etnografia virtual proposta por Christine Hine (2004) me permitiu estudar por tempo 

determinado relações, atividades e significados que se forjaram entre aquelas que participam 

dos processos sociais do mundo virtual. De maneira resumida, a etnografia virtual não estuda o 

uso da tecnologia em si, mas os significados fabricados em uma determinada cultura por aqueles 

que usam aparatos tecnológicos para se relacionar socialmente (HINE, 2004). 

Para desenvolver este trabalho e para melhor detalhamento dos procedimentos teórico-

metodológicos realizados, esta dissertação está organizada em seis capítulos, considerando-se 

este o primeiro capítulo. 

No segundo capítulo, intitulado O compasso teórico abordo os conceitos foucaultianos 

de discurso, modos de subjetivação, poder, norma, regimes de verdade, governo, cuidado de si, 

tática, posições de sujeito e tecnologia. Também discorro sobre os conceitos de gênero, 

normatização, normalização, norma normativa e diferença especialmente o conceito de 

currículo pós-crítico que atravessaram a pesquisa. Dediquei especial atenção para o conceito de 

currículo pós-crítico porque em minha pesquisa procurei abordar o currículo das páginas do 

Facebook imbricado em relações de governamento, regimes de verdade e processos de 

subjetivação.  

No terceiro capítulo intitulado A mídia e a educação dos corpos de mulheres, busquei 

elucidar os conceitos de mídia, pedagogia cultural, especialmente, o de corpo como construção 

histórica, social e cultural. Para defender a concepção de corpo nessa perspectiva trago 

exemplos sobre diferentes investimentos de variadas culturas, incluindo o Brasil, destinados ao 

embelezamento de corpos de mulheres. Abordei também o discurso médico e artefatos 

culturais, especialmente os midiáticos (anúncios publicitários, internet, instagram aplicativos 

de celulares etc) e sua implicação na produção do corpo da mulher. 

No quarto capítulo, O movimento metodológico, esclareço os caminhos escolhidos 

para a realização da construção e da análise das informações. Como já anunciado, os 

procedimentos metodológicos foram constituídos pela etnografia virtual já que a escolha do 

corpus de pesquisa se deu a partir da seleção de discursos, ditos e imagens (textos), das três 

páginas do Facebook e pela análise de discurso de inspiração foucaultiana. Como sugerido por 

Foucault (2014), pretendi fazer uma análise de discurso partindo de questões mais específicas 

para questões mais gerais. 
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No quinto capítulo intitulado A tecnologia do corpo no currículo do corpo em forma: 

padrões generificados9, evidencio os discursos (médico, da saúde, da beleza, da nutrição, da 

estética e da educação física), atuando como produtores de saberes e verdades sobre a maneira 

da mulher ter/conceber o corpo ideal como sendo o torneado, e especialmente, sem barriga, 

vindos do especialista homem, ou seja, da voz masculina. Assim, identifico a produção de 

verdades sobre o corpo, beleza, exercícios, alimentação e saúde e, contribui para classificar, 

esquadrinhar e normatizar o corpo da mulher.  Além disso, abordei sobre normas e regulação 

de condutas para a obtenção de um corpo padrão, as posições de sujeito, as estratégias e táticas 

acionadas no currículo das páginas investigadas que buscam a normatização do corpo de 

mulheres mães e não mães.  

Por fim, em A sequência final, apresentei as considerações finais deste trabalho que 

tem como seus principais resultados a demanda por um certo tipo de corpo, especialmente, o 

corpo magro como mais desejável às mulheres; como também diferencia a mulher mãe da não 

mãe ao disponibilizar diferentes posições de sujeito. E, por fim, corporifica e regula gênero, 

pois as lições sobre ter o corpo belo são endereçadas às mulheres diferentemente de quando são 

dirigidas aos homens. Busquei discorrer também sobre a subversão do corpo padronizado. 

Para dar continuidade ao roteiro empreendido para esta dissertação/dança escolhi como 

próximo passo (capítulo 2) abordar/dançar no compasso teórico movendo-me com alguns dos 

conceitos utilizados ao longo da pesquisa. Assim, penso que vou marcando um ritmo, 

convidando a dançar comigo e dinamizando as problematizações que surgem a partir do 

material selecionado para as análises. 

                                                
9 Generificado significa dizer que existem práticas diferenciadas para cada gênero.  
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2 O COMPASSO TEÓRICO 

O currículo é, entre outras coisas, um artefato de 

gênero: um artefato que, ao mesmo, corporifica e 

produz relações de gênero. 

 (SILVA, 2015, p. 97) 

 

Partindo do pressuposto que se deve ampliar o entendimento sobre o que pode vir a ser 

considerado como currículo (SILVA, 2015), considero os discursos presentes nas três páginas 

do Facebook investigadas - Corpo & Saúde, Corpo em Foco e Corpo Esbelto - como currículo 

e nomeio esse currículo como currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook. A 

escolha por essa nomeação pretende já armar uma perspectiva para ver o que fui enxergando 

no material empírico, por meio das lentes teóricas, no decorrer da pesquisa. Considerar que as 

páginas do Facebook colocam em funcionamento um currículo está relacionado a ampliação 

nos modos de compreender o currículo que se deve sobretudo às teorizações pós-críticas em 

educação, as quais permitiram conceber o currículo de outras formas, ou seja, permitiram 

considerar e analisar o currículo em suas dimensões culturais (CUNHA, 2011), extrapolando a 

existência de um currículo apenas nos limites dos muros de uma escola. Neste trabalho, o 

currículo investigado se ampara nessa ampliação sobre os entendimentos de currículo, tornando 

possível a investigação de “[...] outros currículos (além do escolar) que contribuem para a 

formação das pessoas e que disputam espaço na produção de sentidos e dos sujeitos” 

(PARAÍSO, 2007, p. 24). 

Ademais, o currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook é compreendido 

como um artefato que materializa e produz gênero, e por isso, a presente pesquisa evidencia a 

construção do sujeito mulher em discursos midiáticos. Nesse sentido, interesso-me pelos 

mecanismos de produção e normatização do corpo da mulher a partir de processos de 

subjetivação engendrados pelas tecnologias e táticas acionadas nos discursos presentes no 

currículo analisado.  

Desse modo, tomo o conceito de currículo pós-crítico como eixo central da discussão 

teórica desta dissertação, aqui entendido como uma prática de significação, e por isso, uma 

prática produtiva (SILVA, 2001), é desta forma que eu entendo e analiso currículo nesta 

investigação. Para mais, no currículo é produzido sentidos e significados sobre diversos campos 

e diferentes atividades sociais, e por isso, ele é uma local de produtividade (SILVA, 2001).  

Sendo assim, neste capítulo, abordo articulações do conceito de currículo com os 

conceitos foucaultianos de discurso, modos de subjetivação, poder, norma, regimes de verdade, 
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governo, cuidado de si, posições de sujeito e tecnologia. Conceitos como gênero (LOURO, 

1997, 2004, 2008, 2013, 2017), corpo (GOELLNER 2003, 2017), normatização, normalização 

(LOPES, FABRIS, 2013), norma normativa (CANGUILHEM, 2008) e diferença (SILVA, 

2014) também foram apresentados de modo articulado ao conceito de currículo. A partir desse 

arcabouço teórico, busquei apresentar o currículo do corpo em forma nas páginas do 

Facebook como produtor de normas que regulam e corporificam gênero na contemporaneidade, 

como também sua ligação com regimes de verdade, processos de subjetivação e governamento.  

2.1 Dos estudos curriculares  

Em uma visão pós-crítica de currículo, não é possível responder precisamente “o que é 

currículo”, e sim ressaltar a importância dos sentidos e significados atribuídos a tal termo, 

construídos historicamente, e não os desconsiderar com o surgimento de novas teorizações 

(SILVA, 2015). Contudo, muitas teorias tentaram aprisionar o conceito desse termo, mas 

dessas, esta investigação se afasta. Ainda assim, considero imprescindível abordar os principais 

sentidos e significados atribuídos ao currículo por diferentes perspectivas teóricas.  

Ao longo do tempo, as teorizações do currículo foram classificadas em tradicionais, 

críticas e pós-críticas. As teorias tradicionais preocupam-se com a organização do processo 

curricular escolar, apresentando-se como neutras, científicas, desinteressadas, e assim 

restringindo-se ao caráter instrumental das decisões curriculares, estando mais focadas na 

questão: “o que ensinar”? (MOREIRA; SILVA, 2011). Nessa linha de pensamento, a teorização 

tradicional teve como suporte o modelo de produção das fábricas, sendo claramente observado 

e reproduzido na educação por meio de métodos de ensino e aprendizagem, avaliação, 

metodologia, planejamento e objetivos, que buscavam garantir eficiência no processo educativo 

(LOPES; MACEDO, 2011), por conseguinte, o currículo se torna um processo mecânico. 

Ademais, as teorias tradicionais ignoram o caráter político das práticas curriculares, 

deixando de considerar o quanto tais práticas contribuem para questões sociais, principalmente 

as relacionadas às desigualdades sociais. Em resposta a esse olhar, questões referentes a 

desigualdades sociais passam a ser problematizadas a partir da teorização crítica do currículo. 

Assim sendo, a teoria crítica de currículo destaca a importância dos estudos sociais e de 

teorizações que surgem a partir da década de 1960, as quais colocaram em xeque o pensamento 

e a estrutura educacional tradicionais. Principalmente pelo surgimento do movimento chamado 

de Nova Sociologia da Educação (NSE) (MOREIRA; SILVA, 2011). Além disso, a teorização 

crítica tem como centralidade análises reprodutivistas da sociedade (LOPES; MACEDO, 
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2011). Em geral, a teorização crítica traz a seguinte visão: “[...] a crítica de orientação 

neomarxista, baseada numa análise da escola e da educação como instituições voltadas para a 

reprodução das estruturas de classe da sociedade capitalista: o currículo reflete e reproduz essa 

estrutura” (SILVA, 2001, p. 12-13). As reflexões críticas também mostraram que as questões 

sociais e histórias de vida dos sujeitos envolvidos na educação deveriam ser profundamente 

analisadas. 

De acordo com Silva (2001), os questionamentos da chamada NSE trouxeram novas 

problematizações, que permitiram analisar tanto o caráter histórico (variável, mutável) quanto 

o caráter social (construído) do conhecimento escolar. Assim, a perspectiva crítica problematiza 

o que se entende por conhecimento, pois não cabe mais apenas discutir o que selecionar, como 

faziam as teorias tradicionais, “[...] mas efetuar a crítica do conhecimento produzido e dos seus 

modos de produção” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 77). Nessa perspectiva, questiona-se por 

que determinados saberes são classificados como conhecimento válido e outros não; e como a 

estrutura política econômica e social investiga os modos pessoais de dar significado aos 

diferentes saberes (LOPES; MACEDO, 2011). Logo, busca-se “[...] entender a quem pertencem 

o conhecimento considerado válido de ser incluído nos currículos, assim como quem ganha e 

quem perde com as opções feitas” (MOREIRA; SILVA, 2011, p. 8).  

Assim, o currículo pode ser compreendido, a partir das teorias críticas, como uma 

construção social, estando envolvido em relações de poder. De forma resumida, as teorizações 

críticas utilizam-se de categorias como: “[...] poder, ideologia, hegemonia, reprodução, 

resistência e classe social” (MOREIRA; SILVA, 2011, p. 8) para explicar o mundo, incluindo 

explicações sobre o currículo.  

A partir da segunda metade da década de 1990 em diante, as teorias pós-críticas 

começaram a desafiar a hegemonia das teorias críticas, ao trazer novas temáticas, novas 

influências e novos problemas para as discussões sobre currículo (MOREIRA; SILVA, 2011). 

Agora, a ênfase no conhecimento desvia-se para a cultura e o objetivo central nas discussões 

passa a ser a compreensão das relações entre currículo, cultura e poder. Esse entendimento se 

dá quando a linguagem ganha centralidade. O papel da linguagem e do discurso começou a ser 

evidenciado e a chamada “virada linguística” (VEIGA-NETO, 2014) foi de suma importância 

para os estudos nesse campo teórico, na medida em que se passou a entender que a linguagem 

e os discursos criam os objetos dos quais falam e produzem os sujeitos que interpelam 

(FOUCAULT, 2008).  

“A ‘virada linguística’ descentra o sujeito soberano, autônomo, racional, unitário, sobre 

o qual se baseia a compreensão convencional de conhecimento e de linguagem e, naturalmente, 
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da educação e do currículo” (MOREIRA; SILVA, 2011, p. 44). Nessa visão, a linguagem, o 

discurso e o texto ganham importância central. Conforme expõe Silva (2002), ao descentralizar 

o sujeito soberano e transcendental, esse deixa de ser visto como uma substância e, portanto, 

em vez da unidade do sujeito, tem-se a pluralidade do eu e do sujeito.  

Ademais, antes da “virada linguística”, a compreensão que se tinha da língua era que 

ela apenas descrevia os objetos de que falava, a partir do entendimento de que objetos já existem 

objetivamente no mundo e, por meio de senso comum, seriam anteriores à descrição que se 

fazia deles. Entretanto, a relação entre a linguagem e os objetos por ela descritos foi 

radicalmente revista. Nesse momento, segundo Hall (1997), a linguagem passou a ter um papel 

importante por teóricos de diversos campos: filosofia, feminismo, antropologia, cultura, 

sociologia, ao declararem que ela constitui os fatos e não apenas os relata. Assim sendo, ainda 

para o autor, os objetos existem, porém eles não podem ser definidos sem que haja uma 

linguagem ou sistema de classificação que lhes dê sentido e significado, o que permite a 

diferenciação entre um objeto e outro. 

Diante disso, o significado de determinado objeto não reside em si próprio, mas é 

produto da forma como esse objeto é socialmente construído, por meio da linguagem e da 

representação. A linguagem não apresenta mais um sentido real (denotativo) e passa a ser 

atributiva (arbitrária) (VEIGA-NETO, 2014). O significado não surge da realidade, “[...] mas a 

partir dos jogos da linguagem e dos sistemas de classificação nos quais as coisas são inseridas” 

(HALL, 1997, p. 29). O que se considerava como um fato natural era, portanto, um fenômeno 

discursivo. Em suma, foi a partir da compreensão dos significados e dos sistemas de 

classificação, atribuídos pela língua, que se denominou a chamada “virada linguística” (SILVA, 

2015). 

Considerando a linha pós-crítica que evidencia o papel da linguagem na constituição 

dos currículos abordei nesta investigação como os discursos que dizem sobre o corpo da mulher 

disponibilizados no currículo investigado (currículo do corpo em forma nas páginas do 

Facebook) atuam potencialmente na fabricação das mulheres contemporâneas. 

Sobre as discussões relacionadas ao currículo cabe também destacar que com as obras 

de Michel Foucault, Gilles Deleuze e Jacques Derrida, os estudos do currículo deslocaram as 

categorias mais usuais, utilizadas pelas teorias críticas, acrescentando às relações de poder 

análises acerca da subjetividade, diferença, raça, gênero, sexualidade, discurso e linguagem 

(SILVA, 2015). Dessa maneira, as relações de poder presentes na sociedade e já analisadas a 

partir das teorizações críticas, passaram a não mais possuir ênfase exclusiva nas diferenças de 

classe social (LOPES; MACEDO, 2011) e nos próprios estudos sobre currículo.  
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Nesta pesquisa, considero e assumo a perspectiva pós-crítica de currículo 

compreendendo-o como prática de significação que produz, inventa e cria coisas e sujeitos uma 

vez que não existe uma “coisa-em-si”, nem muito menos um sujeito provido de uma essência 

natural (SILVA, 2002). Cabe sublinhar que o termo “pós”, do conceito pós-crítico, não indica 

superação, mas acréscimo. Ademais, essa teorização não observa as relações de poder apenas 

pautadas no determinismo econômico e no conceito de ideologia, e sim na hipótese de 

construção discursiva, com base no conceito de discurso e do papel da linguagem (SILVA, 

2015). Diante disso, o currículo também passa a ser linguagem.  

 

A linguagem de um currículo é tudo de que dispõe para imputar alguma 

vontade aos outros. [...] Cativo da própria linguagem, um currículo é incapaz 

de vê-la como seu maior ‘problema’ [...] quando fala, pensa que está utilizando 
a linguagem, mas é a linguagem que o utiliza. [...] Ao falar, um currículo é 

levado além de si próprio, pois o sentido que se diz encontra-se na linguagem 

de sua época e lugar, na qual está enredado. (CORAZZA, 2004, p.11) 

 

Dessa forma, o currículo é uma forma de linguagem, sendo utilizado por esta a favor de 

uma determinada intenção, e tudo que está dito nele significa, que está ali a fim de atribuir 

alguma vontade aos outros, interpelá-los a fazer, consumir algo ou a se comportar de certa 

forma. Logo, seu sentido está atrelado a linguagem de uma época e ao lugar em que foi 

produzido, a sua cultura (CORAZZA, 2004).  

Com ênfase na linguagem e nos processos de significação, “[...] as teorias pós-críticas 

já não precisam da referência de um conhecimento verdadeiro baseado num suposto real para 

submeter à crítica o conhecimento socialmente” (SILVA, 2015, p. 149) e culturalmente 

construído do currículo. Para a teorização pós-crítica, o conhecimento não é dado ou algo que 

se apresenta pronto para ser revelado, como entendia as teorias tradicionais a respeito do 

currículo. Silva (2000) diz que o conhecimento é produzido considerando as relações sociais e 

os acontecimentos que vão se modificando a cada momento histórico e a cada cultura e, com 

isso, vão produzindo e se construindo os conhecimentos e os sujeitos. Assim, tal teoria 

curricular reformula as análises da tradição crítica neomarxista e enfatiza “[...] o currículo como 

prática cultural e como prática de significação” (SILVA, 2001, p. 13).  

Em suma, é o impacto das teorizações pós-estruturalistas e pós-modernas, 

representadas, sobretudo, pelos estudos culturais e unificadas na chamada “virada linguística”, 

que modifica consideravelmente as concepções iniciais de cultura (HALL, 1997), nas quais o 

papel da linguagem e dos discursos ganha centralidade na constituição do social e do cultural. 

A cultura, dessa forma, passa a ser compreendida como um campo de luta e de conflito “[...] 
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em torno da construção e da imposição de significados sobre o mundo social” (SILVA, 2001, 

p. 14).  

Pode-se dizer que nos currículos culturais, como o currículo do corpo em forma nas 

páginas do Facebook os significados são organizados em sistemas, em estruturas, em relações 

e apresentam-se como marcas linguísticas materiais, como redes de significantes, como tecido 

de signos, como textos; enfim, como práticas de produção e construção discursiva (SILVA, 

2001). Desta maneira, “Como prática de significação, o currículo, tal como a cultura, é, 

sobretudo, uma prática produtiva” (SILVA, 2001, p. 19). No estudo em curso, o currículo 

investigado é analisado como produtor de sujeitos mulheres, uma vez que ensina um 

determinado tipo de corpo como mais ideal. 

Os estudos de Michel Foucault permitem entender que “[...] os discursos não estão 

ancorados [...] em nenhum lugar, mas se distribuem difusamente pelo tecido social, de modo a 

marcar o pensamento de cada época, em cada lugar, e a partir daí, construir subjetividade” 

(VEIGA-NETO, 2014, p. 99). Deste modo, o discurso não é um lugar no qual a subjetividade 

emerge; é um espaço de posições de sujeito e posições estas bastante diferenciadas (FISCHER, 

2001a). Não há, portanto, palavras aquém do discurso, “[...] as palavras e os sentidos se 

estabelecem sempre discursivamente, [...] mais do que subjetivo, o discurso subjetiva” 

(VEIGA-NETO, 2014, p. 99). Diante dessa visão refletida pelo campo curricular pós-crítico de 

vertente pós-estruturalista, busquei nesta investigação problematizar discursos que demandam 

corpos belos às mulheres. 

Para Silva (2002, p. 37) uma teoria curricular pós-estruturalista deveria discutir pelo 

menos quatro questões centrais: “[...] a questão do conhecimento e da verdade; a questão do 

sujeito e da subjetividade; a questão do poder; a questão dos valores”. Assim, ao se denominar 

questões e se enfatizar discussões, dentro da perspectiva pós-estruturalista, trata-se os temas: 

sujeito, verdade, poder e valores “[...] como objetos de problematização, e não como pontos 

finais de uma busca pela essência”.  

Além disso, todo currículo quer modificar algo em alguém, e por isso carrega, 

implicitamente, alguma noção de subjetivação e de sujeito. Dessa forma, a questão do que 

ensinar no currículo desloca-se para quem nós queremos que os sujeitos se tornem (SILVA, 

2002). Seguindo essa linha de pensamento, abandona-se a ideia metafísica da existência de um 

eu unificado e coerente, fixo, acabado, pronto e permanente, que é origem e causa da ação; e 

adota-se “O eu como uma verdadeira invenção” (SILVA, 2002, p. 53), produzido a partir de 

processos de subjetivação (ROSE, 2001). Então, pude analisar nas páginas investigadas o tipo 

de sujeito mulher empreendido pelo currículo analisado visando transformar as mulheres em 
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um determinado tipo de sujeito comprometido com as lógicas consumistas de investimento 

sobre os corpos na contemporaneidade. 

Assim, como o conhecimento não é neutro, o currículo também não o é, e menos ainda 

desinteressado dos conhecimentos sociais. Por conseguinte, “O currículo está implicado em 

relações de poder, o currículo transmite visões particulares e interessadas, o currículo produz 

identidades individuais e sociais particulares” (MOREIRA; SILVA, 2011, p. 13). E não deve 

ser compreendido como um elemento fora do seu tempo.  

Nesse sentido, o currículo investigado atua enquanto produtor de sujeitos mulheres particulares 

(nunca acabado), pois os discursos que demandam um corpo belo estão sempre em circulação 

e utilizam especialmente do argumento da saúde para subjetivá-las (FIGUEIRA, 2017), como 

no caso em estudo. Por fim, é por meio da teorização pós-crítica que o currículo não pode mais 

ser analisado fora das relações de poder, governo, e de uma vontade de verdade (SILVA, 2002), 

o que justifica a adoção da teoria pós-crítica nesta pesquisa.2.2 Currículo: poder, verdade e 

governo 

A perspectiva pós-crítica sobre currículo aqui adotada reforça que não há nada aquém 

do poder. Os estudos foucaultianos, ao retirar o foco do Estado como principal representante 

das relações de poder, e ao analisar o poder como micro capilar, permitem problematizar o 

poder em um nível mais global. Conforme Foucault (2014a), o poder não é uma coisa, como 

também não é um objeto, pois não existe algo singular chamado poder, nem algo macro, mas é 

uma prática social difusa e, como tal, constituída historicamente. Assim sendo, o poder é micro 

capilar, descentrado e está difuso no tecido social.  

Para Foucault, “[...] ninguém se preocupava com a forma como ele [o poder] se exercia 

concretamente e em detalhe, com sua especificidade, suas técnicas e suas táticas” 

(FOUCAULT, 2014a, p. 42, grifo meu). Logo, para esse estudioso,  

 

[...] o poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo 

que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui e ali, nunca está nas 

mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou bem. O poder 
funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas, os indivíduos não só circulam, 

mas estão sempre em posição de exercer esse poder e de sofrer sua ação; nunca 

são algo inerte ou consentido de poder, são sempre centros de transmissão. 

(FOUCAULT, 2014a, p. 284). 

 

O autor reafirma que o poder deve ser analisado como algo circular, que só existe em 

cadeia, e não mais como localizável, devendo levar em conta todos os elementos envoltos na 
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sua análise. O poder não se aplica aos sujeitos, ele passa por eles (FOUCAULT, 2014ª, p. 285). 

Efetivamente, “[...] aquilo que faz com que um corpo, gestos, discursos e desejos sejam 

identificados e constituídos enquanto indivíduos é um dos primeiros efeitos do poder”. 

Nesse contexto, os estudos foucaultianos apontam as instituições (igrejas, escolas, 

conventos, quartéis, mídia etc.) como espaços sociais e políticos, que têm como alvo o corpo 

dos sujeitos (sujeição) e o corpo social (biopolítica). Isto é, o governo individual e da população.  

A respeito das menores formas de controle individual e da população, Foucault denominou 

como “microfísica do poder” (FOUCAULT, 2014a). Diante desse entendimento, busquei 

analisar os mecanismos de poder, as estratégias e táticas acionadas no currículo das páginas 

investigadas que buscam a normatização do corpo da mulher a partir de um conjunto de técnicas 

(imagens coloridas e chamativas, verbos no imperativo, repetições de enunciações) 

empreendidas pelas páginas para que mulheres sejam interpeladas a seguir dietas, alimentação 

saudável e exercícios mais eficientes para a modelar o corpo. Além de técnicas, algumas 

estratégias são operacionalizadas com o propósito que mulheres sejam interpeladas a 

transformarem seus corpos para apresentarem um corpo em consonância com os padrões sociais 

vigentes.  

Ademais, nesta pesquisa problematizo algumas táticas e estratégias, especialmente no 

capítulo cinco destinado as análises, articuladas pelo currículo investigado a partir das 

repetições e insistências de ditos e imagens acerca de um corpo torneado como mais desejável 

as mulheres. Quando Foucault estuda o poder em termos de estratégia e de tática, implica em 

analisar o poder como uma tecnologia, considerando os mecanismos (procedimentos) de poder 

enquanto inventados, aperfeiçoados e que não cessam de desenvolver (CASTRO, 2016). Por 

exemplo, para o autor as disciplinas presentes nos exércitos definem uma tática de poder que 

aparentemente não é visível e por isso consegue maiores efeitos sobre o corpo social 

(FOUCAULT, 2016). Além disso, “os termos ‘técnicas’ e ‘tecnologia’ agregam a ideia de 

prática os conceitos de estratégia e tática. Com efeito, estudar as práticas como técnicas ou 

tecnologia consiste em situá-las em um campo que se define pela relação entre meios(táticas) e 

fins (estratégias)” (CASTRO, 2016, p. 412).  

Portanto, nesta pesquisa ao analisar os ditos, imagens, letras garrafais, recursos visuais 

chamativos e suas recorrências nas páginas investigadas, busquei chamar atenção não apenas 

para as técnicas, táticas e estratégias operacionalizadas, mas especialmente analisar como o 

poder se exerce na minúcia, no detalhe, microscopicamente. 

Para melhor analisar as relações de poder, Foucault (2014a) sugere um ponto de vista 

metodológico que, ao invés de partir de uma análise macro (que tem como foco o Estado como 
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o centro do poder), busca fazer justamente o inverso: partir da especificidade, das técnicas e 

dos mecanismos de poder, que estão relacionados com a produção do sujeito (individual ou da 

população - corpo social). A partir da minúcia, então, analisar como o micropoder, que possui 

uma história específica, se relaciona com o nível mais global do poder. Entretanto, para o autor, 

o interessante ao analisar os micropoderes é justamente evidenciar que os poderes não estão 

localizados em nenhum ponto específico da estrutura social, pois o importante é problematizar 

seu funcionamento em rede e que nada e nem ninguém escapa às relações de poder. 

A partir desse entendimento, focalizo a mídia - currículo do corpo em forma nas 

páginas do Facebook - enquanto instituição envolvida em relações de poder. Os investimentos 

realizados pelas páginas analisadas vão desde enunciações repetitivas até recursos de photoshop 

para direcionar determinadas interpretações sobre as imagens. De maneira minuciosa e quase 

imperceptível os conteúdos disponibilizados pelo currículo analisado foram repetitivos, porém 

para não ficar tão evidente a sua repetição eram utilizadas, por exemplo, outras imagens, 

modelos/pessoas, paisagens, variação de cores (como cores vibrantes e letras diferentes para 

parecer um conteúdo novo.  

Contudo, foi possível notar que a intenção comunicativa era a mesma de postagens já 

feitas anteriormente. Cabe destacar que esse mecanismo da repetição de enunciações utilizando-

se de diferentes cores e imagens, mas com mesmo conteúdo, pôde ser percebido nas três páginas 

do Facebook investigadas. Portanto, é por meio de minúcias, como esse mecanismo de 

repetição que o poder transita nas páginas analisadas a parir de decisões e escolhas efetuadas 

por pessoas responsáveis pelas publicações.    

Ainda sobre a concepção de poder para Foucault (2014a, p. 235), é importante sublinhar 

que para ele “[...] o poder penetrou no corpo, encontra-se exposto no próprio corpo”. Para ele, 

o século XVIII foi uma época em que o corpo vivenciou uma espécie de esquadrinhamento, na 

qual 

 

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, 2014a, p. 235). 

 

Diante do exposto, vê-se que o poder é responsável pelo domínio e consciência acerca 

do próprio corpo por meio do investimento no corpo de várias maneiras, o que demanda muitos 

esforços. A respeito disso, Foucault (2014a) assegura que, até meados dos anos 1960, que o 
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poder tão rígido não era assim tão indispensável quanto se pensava e sim ocorria de um conjunto 

de saberes tornar-se responsável pela instituição de um poder-corpo (destaca aqui a figura do 

médico, os discursos médico e científico e o positivismo) como produtor de saber, e, desta 

forma, o poder longe de dificultar o saber, o produz. 

Nesse caso, ainda para o autor, o médico se torna o grande perito e conselheiro na arte 

de governar, observar, corrigir e melhorar o corpo social para mantê-lo em um contínuo estado 

de saúde. O discurso do especialista médico homem esteve presente no currículo investigado 

nesta pesquisa. Quando se tratava de saberes e conhecimentos a respeito de dietas especificas e 

sobre emagrecimento era a figura do homem que estava representada nas páginas do Facebook 

como o guardião desses conhecimentos. Por isso, além do discurso da saúde, da beleza, da 

estética e da educação física, o discurso do médico homem e suas prescrições sobre como 

mulheres devem cuidar de seus corpos ainda são notórias na sociedade contemporânea. Por esse 

motivo, decidi considerar também o discurso médico e as prescrições normativas sobre os 

corpos de mulheres na seleção dos discursos das páginas do Facebook.    

Ademais, os discursos médicos, da saúde, da beleza, da nutrição, da estética, da 

educação física disponibilizados nas páginas virtuais investigadas operam inventando verdades 

e conduzindo possivelmente condutas de muitas mulheres. À condução de condutas diz respeito 

ao que Foucault chama de governo. Na perspectiva Foucaultiana a questão do governo está 

relacionada com a questão do autogoverno. De uma maneira geral, segundo Larossa (1999, p. 

50) se produz o sujeito pedagógico “[...] como resultado da articulação entre os discursos que 

o nomeiam e as práticas institucionalizadas que o capturam”. Nesse sentido, a educação é 

analisada como uma prática controle social e de normalização, e por isso, de governo. Como o 

currículo analisado é entendido como um artefato que educa mulheres, ou seja, como uma 

pedagogia cultural ele é também um instrumento de controle social. A noção de governo é 

compreendida aqui como a utilização de estratégias mais ou menos pensadas com intuito de 

guiar, de dirigir condutas (RIBEIRO, 2013). No caso da pesquisa em questão, pode-se dizer 

que o governo das mulheres ocorre quando elas são interpeladas pelo currículo do corpo em 

forma nas páginas do Facebook. 

Para Foucault (2014c, p. 37), gestos, comportamentos, circunstâncias e todo um 

conjunto de signos que acompanham o discurso produzem o sujeito. Segundo o autor, “[...] os 

discursos religiosos, judiciários, terapêuticos e, em parte também políticos, não podem ser 

dissociados [...] de um ritual que determina para os sujeitos propriedades singulares e papéis 

preestabelecidos”.  
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Além disso, Foucault (2014c, p. 37) chama atenção para o que ele chama de ‘sociedades 

de discurso’, “[...] cuja função é conservar ou produzir discursos, mas para fazê-los circular em 

um espaço fechado, distribuí-los somente segundo regras estritas, sem que seu detentores sejam 

despossuídos por essa distribuição”. 

De uma forma geral, de acordo com Foucault (2014b, p. 90), os discursos são capazes 

de produzir “regimes de verdade”. Nessa perspectiva, toda sociedade produz seu regime de 

verdade, sua “política geral” de verdade, e, assim, acaba por escolher os discursos que irão 

funcionar como verdadeiros em cada época e em cada lugar, as instâncias que podem julgá-los 

como tal, por meio de quais técnicas e procedimentos, bem como o estatuto necessário de quem 

pode realizar esse julgamento. O autor propõe “[...] estudar os regimes de verdade, isto é, os 

tipos de relações que vinculam as manifestações de verdade, com seus procedimentos, aos 

sujeitos que são seus operadores, testemunhas ou, eventualmente, objetos” (FOUCAULT, 

2014b, p. 91). Em outras palavras, os discursos, portanto, “ditarão” as regras a serem seguidas 

por dada sociedade, regras que foram construídas historicamente e que representam a verdade 

de um período.  

Ainda a respeito da produção de verdades, Silva (2002, p. 38) diz que, a verdade é pura 

invenção, criação e ficção. Por isso, a teorização pós-estruturalista sobre o currículo justamente 

questionará essa “[...] concepção realista do ‘conhecimento’ e da ‘verdade’, destacando em 

oposição seu caráter artificial e produzido”. 

Pode-se dizer que os discursos, normas e verdades que circulam no currículo 

investigado atuam como produtores de sujeitos mulheres, e sujeitos particulares, aquelas que 

devem gestar seu próprio corpo para estar em conformidade com as normas sociais da 

atualidade. Normas e prescrições impostas ao corpo “[...] são sobretudo linguagem, verbos, 

significados construídos, sentidos multiplicados em atos muito concretos” (FISCHER, 2001b, 

p. 594). O que justifica, mais uma vez, a necessidade de se investigar, problematizar e analisar 

o currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook. 

Por último, os investimentos sobre o corpo da mulher empreendidos pelo currículo 

investigado operam par transformar a experiência que as seguidoras têm de si mesmas, como 

também a maneira como outras pessoas as percebem, operam para governar, ou seja, conduzir 

a conduta delas. Assim sendo, a normatização e as verdades sobre o corpo - como no caso das 

páginas investigadas no Facebook - são resultados dos efeitos dos discursos, das relações de 

poder, de regimes de verdade, de processos de subjetivação, corporificando e produzindo 

relações de gênero. Em outras palavras, o currículo analisado atua por meio de um conjunto de 



32 
 

táticas e estratégias, como a divulgação de regras sobre o corpo, como um espaço que 

corporifica e reproduz relações de gênero na contemporaneidade. 

   

2.3 Currículo: gênero e normas  

 

Como analisei discursos presentes nas três páginas selecionadas do Facebook sobre o 

corpo da mulher, trabalhos de pesquisadoras como Joan Scoot (1995), Judith Butler (2003), 

Silvana Goellner (2003; 2017), Dagmar Meyer (2017) e Guacira Louro (2008; 2013; 2017) 

serviram como base teórica para analisar questões de gênero. Os estudos de gênero evidenciam 

que não é o momento do nascimento e da identificação de um corpo como “macho” ou “fêmea” 

que faz o sujeito masculino ou feminino (LOURO, 2008). Para Louro (2008) fazer-se mulher 

depende dos gestos, das marcas e dos comportamentos que são ensinados, reiterados e 

assumidos, diariamente, conforme normas e valores de uma dada cultura. Família, escola, 

igreja, instituições legais e médicas, bem como a mídia, são instâncias sociais e culturais 

importantes nesse processo de produção do sujeito (FISCHER, 2001b). Portanto, a construção 

de gênero é feita cotidianamente e de maneira inacabada. 

É possível dizer que o conceito de gênero foi se delineando a partir dos estudos 

feministas. Nesse contexto, a palavra gênero começou a ser utilizada de forma mais séria como 

uma maneira de indicar uma rejeição do determinismo biológico velado no uso do termo “sexo” 

ou “diferença sexual” (SCOTT, 1995). Segundo a estudiosa Joan Scott (1995), o dicionário 

francês de 1876 atribuiu gênero ao sexo (feminino e masculino), e por isso reduziu-se a análise 

do termo a características sexuais. Entretanto, estudos feministas em países ocidentais 

inscrevem-se nos anos 1960 e 1970, “[...] para argumentar que diferenças e desigualdades entre 

mulheres e homens eram social e culturalmente construídas e não biologicamente 

determinadas” (BUTLER, 2003; MEYER, 2017, p. 17).  

 Com intuito de esclarecer que o gênero não carrega uma essência de nascimento 

(biologicamente determinada) e que os corpos não são uma espécie de estrutura pré-existente e 

anterior à cultura, Louro (2004, p. 81) afirma que “[...] não há corpo10 que não seja, desde 

sempre, dito e feito na cultura, descrito, nomeado e reconhecido na linguagem, através dos 

signos” e das múltiplas tecnologias. Portanto, o gênero é constituído pela linguagem, uma vez 

que múltiplas instâncias culturais e sociais (escolas, igrejas, leis, mídia, família, entre outras) 

têm como propósito afirmar e reafirmar normas que regulam os gêneros, os corpos. 

                                                
10 Entendido nesta investigação como fluído, flexível, mutável e transformável. 
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 No Brasil, os estudos feministas apresentam uma trajetória rica e com muitas facetas, 

desde sua origem. Assim, para compreender melhor esse movimento multifacetado, algumas 

historiadoras separaram os movimentos feministas em ondas11, denominadas primeira e 

segunda onda. De forma breve, segundo Céli Pinto (2003), a primeira onda começou 

praticamente com a proclamação da República no Brasil e acabou quando o direito ao voto foi 

estendido às mulheres, na constituição de 1934, conhecido como sufragismo. Ademais, a luta 

pelo direito ao voto agregou outras reivindicações das mulheres, como por exemplo, o direito 

à educação, a condições dignas de trabalho e ao exercício da docência. Entretanto, por mais que 

se apresentasse uma multiplicidade de vertentes políticas, em geral referia-se mais a um 

feminismo burguês.  

Igualmente à primeira onda feminista, a segunda onda também aparece como 

movimentos multifacetados. De acordo com Pinto (2003), ainda no contexto brasileiro, associa-

se a eclosão de movimentos de oposição aos governos da ditadura militar, e mais a frente com 

os movimentos de redemocratização no início dos anos de 1980. Além disso, Meyer (2017) diz 

que a segunda onda remete a necessidade de um investimento mais consistente em produção de 

conhecimento, por meio de estudos e pesquisas sistematizadas com intuito não só de denunciar, 

mas compreender a subordinação social e a invisibilidade política as quais as mulheres foram 

submetidas. Diante desse novo conhecimento gerado, produziram-se estatísticas sobre as 

condições de vida de diferentes grupos de mulheres e, por conseguinte, foi denunciada a 

opressão nas relações de trabalho e nas práticas educativas, isto é, o sexismo existente na 

sociedade. 

Outrossim, na segunda onda do feminismo, Scott (1995) evidencia que o termo gender, 

utilizado em estudos nos anos de 1980, rejeita explicitamente explicações biológicas, como 

aquelas que encontram um ponto de convergência para diversas formas de subordinação 

feminina, como por exemplo: as mulheres têm a capacidade para dar a luz e os homens têm a 

força muscular. Além disso, busca-se afirmar que a desigualdade de gênero está ligada a 

tendência a identificar as mulheres com a natureza e os homens com a cultura. Conforme Scott 

(1995, p.75), “[...] em vez disso, o termo gênero torna-se uma forma de indicar ‘construções 

culturais’ - a criação inteiramente social de ideias sobre os papéis próprios aos homens e as 

mulheres”. 

                                                
11 Utilizei o termo ondas de forma pedagógica e com intuito facilitar a compreensão temporal de alguns 

acontecimentos da época, entretanto, reconheço as produções feministas nas suas várias facetas. 
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Em linhas gerais, mesmo que estudiosas tenham tornado evidente o uso do termo gênero 

enquanto uma construção cultural e social, foi uma fase permeada por confrontos e resistência. 

Para Meyer (2017), existiam e ainda existem alguns estudos que utilizam justificativas 

biológicas e teológicas para diferenças e desigualdades entre homens e mulheres. Ademais, nem 

todas as estudiosas feministas utilizavam-se da mesma base teórica. Acerca disto, existem, por 

exemplo, três abordagens na análise de gênero, a saber: uma tentativa feminista que buscava 

explicar as origens do patriarcado; outra que se situa no interior de uma tradição marxista; e a 

última dividida entre o pós-estruturalismo francês e as teorias anglo americanas, que buscam 

explicar a produção e reprodução dos sujeitos. É desta terceira abordagem que a presente 

pesquisa se aproxima. 

Assim sendo, foi a partir das análises pós-estruturalistas, com ênfase na linguagem, que 

o conceito de gênero foi sendo ressignificado. A linguagem, para a teoria pós-estruturalista, 

“[...] não designa palavras, mas sistemas de significação - ordens simbólicas - que precedem o 

domínio real da fala, da leitura e da escrita” (SCOTT, 1995, p. 81). Então, o conceito de gênero 

propõe um afastamento das análises reduzidas a papéis/funções de mulheres e de homens para 

aproximar-se de “[...] instituições sociais, símbolos, normas, conhecimentos, leis, doutrinas e 

políticas de uma sociedade, atravessada por representações e pressupostos de feminino e de 

masculino” (MEYER, 2017, p. 20). Embora estejam implicadas com a produção e a 

manutenção a respeito de papéis e funções generificadas. 

A partir desse entendimento, faz-se necessária a implantação de uma visão mais ampla 

para tratar das questões de gênero, incluindo não apenas o parentesco (centrando no lar e na 

família como base de organização social), mas também o mercado de trabalho (segregado por 

construção de gênero), a educação (instituições somente masculinas), e o sistema político 

(pouca participação das mulheres) (SCOTT, 1995), bem como do currículo (currículos 

desigualmente divididos por gênero) (SILVA, 2015). Isso porque, ainda que o gênero seja 

construído através do parentesco12, ele “[...] é construído igualmente na economia e na 

organização política” (SCOTT, 1995, p.87), isto é, de maneira ampla.  

Ademais, ao se fazer uma análise dos processos sociais mais amplos, de acordo com 

Meyer (2017, p. 21),  

 

                                                
12 O uso da categoria gênero ligada ao sistema de parentesco foi usada por algumas pesquisadoras para abordar a 

organização social centrando-se no universo doméstico (lar) e na família. Com o avanço dos estudos 

contemporâneos sobre a categoria gênero perdeu o sentido limitar apenas ao sistema de parentesco e sim voltar-se 

a práticas e instituições (política, escola, trabalho, outras) constituindo-se igualmente em outros setores da 

sociedade, e que opera amplamente independente do parentesco (SCOTT, 1995).  
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[...] não se está, portanto, negando a materialidade do corpo ou dizendo que 

ele não importa, mas mudando o foco dessas análises: do “corpo em si” para 

os processos e relações que possibilitam que sua biologia passe a funcionar 
como causa e explicação de diferenciações e posicionamentos sociais. 

 

 

Corroborando com esse entendimento, Louro (2004, p. 80) reforça que não se pretende 

negar a materialidade do corpo, mas que se deve enfatizar “[...] os processos e as práticas 

discursivas que fazem com que aspectos dos corpos se convertam em definidores de gênero, e, 

como consequência, acabem por converter em definidores de sujeitos”.  

Nesta dissertação, interessa-me as discussões de gênero uma vez que considero e 

problematizo que o currículo analisado corporifica e produz normas de gênero. Esse fato pode 

ser observado quando os conteúdos e lições disponibilizadas pelas páginas investigadas, como 

por exemplo exercícios físicos e dicas de alimentações voltados para deixar o corpo 

esteticamente belo, estão endereçadas às mulheres diferentemente de quando são dirigidas aos 

homens. Sendo assim, pode-se dizer que o currículo do corpo em forma nas páginas do 

Facebook atua como uma instância discursiva que (re)produz diferenças de gênero já 

normalizadas na sociedade.  

Os estudos de gênero também nos mostram que quando dispõe-se a refletir sobre a 

produção de diferenças e desigualdades de gênero, é possibilitado problematizar processos 

sociais que marcam e discriminam os sujeitos como diferentes, em função tanto do seu gênero 

quanto em função de articulações de gênero com raça, classe social, sexualidade, religião, 

aparência física, etc (LOURO, 1997; MEYER, 2017). Nesse sentido, os estudos de gênero 

buscam problematizar como as normas e as diferenças são produzidas, que instâncias sociais 

estão envolvidas e quais são os efeitos de poder dessa produção.  

Para Kathryn Woodward (2014) a diferença vem em primeiro, e é sempre marcada. 

Assim, o indivíduo ou grupo de indivíduos são sempre marcados a partir dela. Entretanto, a 

partir dos estudos de gênero que têm como foco a linguagem, é possível compreender que tanto 

a diferença, quanto o que se entende por normalidade são cultural e socialmente produzidas por 

meio do estabelecimento de normas socialmente compartilhadas. Logo, a diferença é resultado 

“[...] de um processo de produção simbólica e discursiva”, isto é, uma criatura da linguagem 

(SILVA, 2014, p. 81). Por ser a diferença uma criação social e cultural foi possível, nesta 

pesquisa, focalizar os discursos disponibilizados pelo currículo investigado e a produção de um 

corpo normatizado para as mulheres como tentativa de apagar a diferença, de invisibilizar o 

corpo classificado como o outro, o fora da norma.  
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Embora o lugar do sujeito classificado como o outro não tenha deixado de existir, ou 

seja, os sujeitos ditos minoritários sejam ainda hoje banalizados, o conceito de diferença 

permitiu que esse outro ocupasse um lugar de privilégio nas discussões educacionais. Skliar 

(2003, p. 41) argumenta, inclusive, que iniciou-se uma era de produção do outro, pois, “[...] não 

se trata já de matá-lo, devorá-lo, nem de enfrentá-lo ou rivalizar com ele, também não de amá-

lo, ou odiá-lo; agora trata-se primeiro de produzi-lo”. Assim, o sujeito deixa de ser um objeto 

de paixão e converte-se num objeto de produção. Então, diante do processo de marcação da 

diferença, a mulher é marcada como o outro gênero, na medida em que o gênero masculino foi 

produzido e reconhecido como o principal, como a norma, como o normal. 

Nesse sentido, em se tratando especificamente da aparência física na produção do corpo 

para a mulher, busquei considerar qual corpo é construído discursivamente como o outro e qual 

é construído como o normal, por meio de determinadas normas. Considerei que para entender 

e problematizar como o sujeito é produzido dentro das práticas discursivas, dentro de processos 

de subjetivação, deve-se entender como uma construção, como um processo nunca pronto e 

acabado - como algo sempre em movimento (WOODWARD, 2014).  

Cabe enfatizar ainda que as sociedades constroem “[...] demarcadores das fronteiras 

entre aqueles que representam a norma (que estão em consonância com seus padrões culturais) 

e aqueles que ficam fora dela, às suas margens” (LOURO, 2013, p. 15). Segundo Freitas et al 

(2010), existe um padrão de beleza para o corpo feminino, como também há a fusão entre a 

beleza e o corpo magro, e entre a beleza e a mídia. A partir da criação da norma do corpo belo, 

os sujeitos que se apresentarem fora da norma “[...] serão os outros sujeitos sociais que se 

tornarão marcados, que se definirão e serão denominados a partir dessa referência” (LOURO, 

2013, p. 15). Portanto, normas sobre embelezamento para a obtenção de corpo belo 

reiteradamente divulgado na contemporaneidade- aqui especificamente pelas páginas 

eletrônicas investigadas - acabam sendo definidoras de marcas específicas do gênero mulher. 

E, por isso acabam classificando e excluindo mulheres que não se encontram com seus padrões 

de corpos em consonância com a norma. 

Pode-se dizer, então, que é o corpo feminino fora do padrão magro que é marcado como 

o outro, como o anormal, já que o normal seria o corpo magro. Nesta dissertação pode ser 

observado o aparecimento de lições disponibilizadas nas páginas virtuais analisadas e uma 

suposta tentativa de subversão das normas corporais, na medida em que corpos volumosos (fora 

do padrão) também foram por vezes divulgados.  

Sendo assim, busquei problematizar como o corpo da mulher é construído também por 

meio da diferença e não fora dela. Tentei, então, não apenas identificar os discursos que elegem 
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o que é considerado um corpo belo para a mulher, mas analisar as estratégias e táticas acionadas 

pelo currículo investigado para produzir o corpo esculpido, torneado, modelado, e sobretudo, 

magro como mais desejável às mulheres. O currículo, nesse entendimento, “[...] não é o veículo 

de algo a ser transmitido e passivamente absorvido, [mas sim] um terreno de produção e de 

política cultural, no qual os materiais existentes funcionam como matéria-prima de criação, 

recriação e, sobretudo, de contestação e transgressão” (MOREIRA; SILVA, 2011, p. 36).  

Portanto, sendo o currículo um espaço de contravenção, refleti também sobre em que 

situações de poder, verdade e governo esses corpos são investidos e fabricados nesse momento 

histórico, e como se estão produzindo modos da mulher ter/conceber o corpo de maneira 

generificada. 

Desse modo, o sujeito mulher é construído dentro e não fora do discurso, em locais 

históricos e institucionais específicos, no interior de formações e práticas, por técnicas e 

estratégias específicas. Além disso, a produção do sujeito emerge em um jogo de modalidades 

específicas de poder, sendo assim, mais um produto da marcação, da diferença e da exclusão 

(WOODWARD, 2014). Diante disso, fica evidente que o currículo analisado é um espaço que 

solidifica e produz relações de gênero. 

Em outras palavras, interessou-me analisar o currículo das páginas do Facebook 

enquanto instituição que ensina, produz e reproduz relações de gênero, como também o seu 

caráter educativo da produção do corpo da mulher.  Ressalto que gênero se constrói em vários 

setores da cultura e da sociedade e apresenta caráter político (LOURO; FELIPE; GOELLNER, 

2017). Assim, as páginas analisadas, ao disponibilizar postagens com conteúdo acerca do corpo 

(dicas de alimentação, dietas, programas de exercícios, comportamentos de embelezamento, e 

outros), produz formas de pensar e nos educa enquanto sujeitos de gênero, pois dita normas 

sobre o corpo. Deste modo, ele procura normalizar o que seria um corpo mais “desejável”, 

padronizado e supostamente saudável, produzindo regras e classificando o corpo em normal e 

anormal. 

A esse respeito, Foucault (2016) afirma existir um investimento político sobre os 

corpos, implicado em relações de poder, seja de forma individual ou na população, para marcar 

e definir o corpo anormal, e igualmente para quantificar, esquadrinhar, classificar e nomear esse 

corpo, e posteriormente promover ações que busquem colocá-lo no padrão definido como 

normal. Nesse caso, segundo Lopes e Fabris (2013, p. 43), além do “[...] poder agir sobre o 

domínio da norma disciplinar (tendo como alvo o indivíduo), age também sobre o domínio da 

norma de seguridade (tendo como alvo o corpo espécie população-biopolítica)”, uma vez que 

ocorre um cruzamento de tipos diferentes de normas. Diante disso, ainda para as autoras a 



38 
 

norma disciplinar é constituída a partir de um normal universal e arbitrário, pela dicotomia 

normal/anormal e, portanto, sua classificação se dá de forma binária. 

Nas sociedades de classificação, se elegem regras sociais a partir de binarismos (gordo-

magro, alto-baixo, bonito-feio, homem-mulher), na qual a norma vem primeiro, ou seja, é a 

primeira a ser definida dentro de um grupo social (FOUCAULT, 2016); e funciona um princípio 

de comparação e uma arte de julgamento, que se apresenta envolvida em relações de poder. 

Assim sendo, por ser prescritiva, a norma age tanto na definição de um modelo tomado a priori 

quanto na popularização dos modelos que devem ser referência para que todos possam se 

enquadrar tanto dentro dos limites locais quanto um em relação aos outros.  

Além de que, esse tipo de corpo reconhecido como normal sempre é estabelecido dentro 

de relações de poder e formado por um determinado grupo social e comunidade (LOPES; 

FABRIS, 2013). Portanto, o corpo normalizado em cada sociedade é aquele que se naturalizou 

como sendo o normal. Já o corpo normatizado é aquele ao qual aplicam-se regras - conforme 

analisado nesta pesquisa. Porém, por vezes, os conceitos normalizar e normatizar são tidos 

como sinônimo. Entretanto, conforme a consulta dos termos no Dicionário Online de Português, 

as acepções de ambos diferem-se, a saber: normalizar13, enquanto verbo transitivo direto, 

significa tornar normal e normatizar14 corresponde a desenvolver normas, regras, modelos, 

modos específicos para a realização de alguma coisa; tornar normativo, prescritivo, capaz de 

ditar regras ou preceitos. Normalizar significa uma ação na qual se articulam no sujeito as 

práticas de regulação enquanto a normatização corresponde ao que define e ordena as normas. 

Em suma, os aparatos normatizadores dizem respeito àqueles envolvidos com a determinação 

das normas, e os normalizadores são aqueles que pretendem colocar todos sob uma norma já 

estipulada (FOUCAULT, 2016). Ademais, a normatização constitui uma terceira norma: as 

normas normativas, por meio das quais é possível o controle do Estado sobre a vida de cada um 

e da população.  

Segundo Georges Canguilhem (2009, p. 48), a vida é entendida como uma atividade 

normativa, e por normativo entende-se “[...] qualquer julgamento que aprecie ou qualifique um 

fato em relação a uma norma”. Para o autor, “[...] essa forma de julgamento está subordinada 

                                                
13 Disponível em: https://www.dicio.com.br/normalizar/. Acesso em: 29 de Ago de 2019. 
14 Disponível em:  https://www.dicio.com.br/normatizar/. Acesso em: 29 de Ago de 2019. 

 

 

 

 

 

https://www.dicio.com.br/normalizar/
https://www.dicio.com.br/normatizar/
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no fundo, àquele que institui as normas”. Desta forma, no sentido real da palavra, normativo é 

o que institui as normas. 

Por fim, espaços pedagógicos, como as páginas do Facebook analisadas, estão sempre 

orientando a maneira pela qual as pessoas se julgam, se narram, ou se controlam a si mesma, e 

por isso, estão imbricados na constituição ou na transformação do sujeito de um modo 

particular. No caso do currículo analisado, as práticas pedagógicas nele operadas estão 

imbricadas na constituição de sujeitos mulheres, reforçando normas corporais generificadas, 

onde também estão disponibilizadas posições de sujeito e práticas de si, isto é, práticas de 

subjetivação, descritos na seção seguinte.  

 

2.4 Currículo: cuidado de si, processos de subjetivação e posições de sujeito  

 

De modo geral, as pesquisas de Foucault “[...] sempre estiveram interessadas em indagar 

sobre o sujeito, mais especificamente sobre como se instituiu um conhecimento de si” 

(FISCHER, 2001b, p. 593). Para Foucault (2017a), as relações de autodomínio sobre si mesmo, 

isto é, de si sobre si próprio, estão presentes em qualquer civilização e têm como objetivo fixar 

os sujeitos, mantê-los ou transformá-los em função de um determinado conjunto de fins. 

Portanto, conforme o autor, o cuidado de si refere-se aos modos pelos quais o sujeito é 

estimulado a se fechar em si e estabelecer relações consigo mesmo. 

Nesse contexto, também trata dos modos de subjetivação, que dizem respeito aos modos 

pelos quais os sujeitos estabelecem relações consigo mesmo e atuam como autor de sua própria 

subjetividade. O conceito de subjetivação, na perspectiva foucaultiana, consiste em um 

processo do qual resulta a constituição de subjetividade, aliás, de uma forma geral, pode-se 

dizer que é uma forma de administração da subjetividade (VEIGA-NETO, 2014). Ademais, 

“[...] a subjetividade é já e sempre social” (SILVA, 2015, p. 149), pois ela não se encontra 

escondida no sujeito para depois irromper, ao contrário, está sempre sendo modificada. Por isso, 

pensa-se em subjetividades e não apenas em uma subjetividade, uma vez que o termo no 

singular traz a noção de algo estático. Pensar em subjetividades é pensar que ela seja fluida e 

mutável, apontando para a subjetivação. Então, falar de sujeito para Foucault é falar de 

subjetivação. 

Diante do exposto, para as análises empreendidas nesta pesquisa, o currículo não pode 

deixar de ser visto como um lugar de subjetivação (SILVA, 2002), por meio de demandas para 

o cuidado de si e de certas posições de sujeito, como demonstrei ao longo desta dissertação.  
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Nessa perspectiva, as mulheres são estimuladas pelas normas e procedimentos acerca 

de seus corpos disponibilizados pelas enunciações presentes nas páginas do Facebook 

analisadas para uma permanente disciplina, para autocontrolar-se, transformar-se, regular-se, e 

assim tornarem-se sujeitos em conformidade com as normas. Isto posto, pressupõe-se, nesta 

investigação, que estrategicamente exercícios físicos, alimentação, dietas e dicas de 

embelezamento voltadas às mulheres são enfatizadas como procedimentos específicos para o 

cuidado de si visando a obter um corpo normal, dentro das normas estabelecidas para um corpo 

belo. Em outras palavras o currículo analisado coloca em funcionamento determinadas táticas 

que visam processos de subjetivação para as mulheres. 

De acordo com Nikolas Rose (2001, p. 143), a subjetivação consiste em um processo 

que se efetiva mediante uma composição e “[...] recomposição de forças, práticas e relações 

que tentam transformar - ou operam para transformar - o ser humano em variadas formas de 

sujeito”, [como por exemplo, seres que têm a capacidade de] “[...] tomar a si próprios como os 

sujeitos de suas próprias práticas e das práticas dos outros sobre eles”. A esse respeito, o autor  

acrescenta que o 

 

[...] funcionamento de uma gama de “práticas de subjetivação” historicamente 

contingentes, nas quais os humanos, ao se relacionarem consigo mesmos sob 

formas particulares, dotam-se de determinadas capacidades, tais como: 
compreender a si mesmos; falar a si mesmos; colocar a si mesmos em ação; 

julgar a si mesmos (ROSE, 2001, p.145). 

 

O estímulo as práticas de si presentes no currículo investigado atuam como 

subjetivação. Lá demanda-se por meio de verbos no imperativo como faça, queime, comece e 

elimine, que as mulheres operem para modificar a experiência que tem de si a respeito de seus 

corpos. Como a subjetivação opera para transformar as pessoas em variadas formas de sujeitos, 

as mulheres interpeladas pelo currículo estão sendo subjetivadas quando tornam-se sujeitos de 

suas próprias práticas e de práticas de outros sobre elas.  

Nesse sentido, processos de subjetivação convocam os sujeitos a assumir determinadas 

posições e tornarem-se sujeitos de determinados tipos. No tocante à posição de sujeito, para 

Foucault (2008) refere-se a um lugar determinado e vazio no discurso, que é disponibilizado e 

que pode ou não ser ocupado por indivíduos. 

Logo, como foi de meu interesse identificar as posições de sujeito demandadas às 

mulheres e como são produzidas nos discursos que circulam nas páginas analisadas, precisei 

ater-me “[...] as formas, estratégias e técnicas, pelas quais esse currículo demanda e fabrica 

essas posições” (RIBEIRO, 2013, p. 52). Além disso, “[...] fabricar determinadas posições de 
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sujeito, calculáveis e mais homogêneas, pode ser, então, uma estratégia de governo importante” 

(RIBEIRO, 2013, p. 53) utilizada pelo currículo analisado.  

Contudo, por mais que as posições de sujeito emerjam da subjetivação, nem todas as 

mulheres convocadas pelo currículo das páginas analisadas irão assumir determinadas posições, 

visto que elas podem escolher/optar, subverter, resistir, recriar, reinventar, ainda que imbricadas 

em outras posições de sujeito também disponíveis na cultura. Porém, problematizei discursos 

que integram o currículo analisado e demandam à mulher assumir determinadas posições, 

produzidas por meio de normas e padrões, que dizem sobre o corpo delas, interesse maior desta 

análise. Aliás, uma análise que pode colaborar para a compreensão sobre os processos de 

subjetivação “[...] para explicar como, em um momento histórico e cultural particular, nos 

tornamos o que somos” (ROSE, 2001, p. 144). 

Para Rose (2001, p. 149), a subjetivação nunca pode ser uma operação puramente 

linguística, uma vez que, não se trata de um processo puramente gramatical, e sim, “[...] ela 

surge de um regime de signos e não de uma condição interna a linguagem”. Ainda para o autor, 

“[...] o que precisa ser analisado é o modo da relação consigo mesmo que é intimado nas práticas 

e nos procedimentos, nos vínculos, nas linhas de força e nos fluxos definidos que constituem 

pessoas”. E, assim, as atravessam e as circundam “[...] para trabalhar, para curar, para reformar, 

para educar, para trocar, para desejar, não apenas para responsabilizar, mas para manter como 

responsabilizável” (ROSE, 2001, p. 165).  

Assim sendo, quaisquer práticas educativas, sejam elas quais forem, estimulam o sujeito 

a auto observância. A esse respeito, Foucault (2016) discute as técnicas de si a partir do que ele 

denomina de tecnologia. O estudioso afirma existir uma tecnologia política do corpo que atua 

como uma espécie de microfísica do poder postas em jogo pelas instituições e que tem como 

objetivo dar conta, precisamente, das relações de poder e das relações de saber que têm por 

objeto o corpo. Ademais, ao invés de pensar em uma analítica da inscrição, na qual a cultura 

seria inscrita na carne, deve-se pensar em termos de tecnologia, deste modo, “[...] a linguagem, 

a escrita, a memória podem ser, elas próprias vistas como elemento de uma técnica, cada uma 

delas implicando verdades, técnicas, gestos, hábitos” (ROSE, 2001, p. 175). 

As práticas educativas, para Larossa (1999, p. 3), “[...] constroem e medeiam a relação 

do sujeito consigo mesmo: essa relação na qual se estabelece, se regula e se modifica a 

experiência que a pessoa tem de si mesma, a experiência de si”. Portanto, pode-se dizer que 

discursos disponibilizados nas páginas Corpo & Saúde, Corpo em Foco e Corpo Esbelto, 

buscam (re)formar as mulheres para obterem um certo tipo de corpo tido como ideal.  
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Nesta dissertação, como pretendi identificar as posições de sujeito demandadas às 

mulheres no currículo em análise, torna-se importante evidenciar que “[...] as múltiplas posições 

de sujeito que emergem dos processos de subjetivação são correlatas a estratégias de governo, 

articuladas em torno de técnicas de dominação e de técnicas de si” (CUNHA, 2011, p. 58). Por 

esse motivo, tecnologias de subjetivação, presentes em práticas curriculares tornam-se um 

recurso para um melhor governamento, aliás, para conduzir as condutas das seguidoras do 

currículo investigado. 

Para finalizar este capítulo, ressalto que, embora os processos de subjetivação 

produzidos nos mais variados currículos estejam sujeitos ao deslizamento e as resistências 

(RIBEIRO, 2013), evidenciar esses processos são de extrema relevância nas análises 

empreendidas neste trabalho sobre o currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 A MÍDIA E A EDUCAÇÃO DOS CORPOS DE MULHERES 

 

 Este capítulo trata sobre alguns fatores históricos, sociais e culturais, com foco na mídia, 

que funcionam como estratégia de pedagogização da mulher para a obtenção de um corpo belo 

na sociedade contemporânea. Nesta pesquisa abordo a forma como discursos, bem como as 

representações neles disponibilizadas e veiculadas pelas páginas do Facebook interpelam as 

mulheres à obterem um certo tipo de corpo, considerado mais ideal, desejável, adequado, 

universalizado, padronizado e normatizado. A representação nesta investigação é entendida de 

uma forma mais ampla, invertendo a ideia de que as coisas são representadas pelas palavras. 

De maneira contrária, o significado disponibilizado pela representação foi produzido pelo 

discurso. Assim sendo, o discurso cria o significado e a representação multiplica tais 

significados. Por fim, as representações também são compreendidas “[...] como um modo de 

produção de significados na cultura” (GOELLNER, 2017, p. 30). A perspectiva pós-

estruturalista, base teórica utilizada neste trabalho, “[...] assume que os discursos constituem a 

realidade e tornam essa realidade construída, uma representação, seu objeto de estudo. Logo, a 
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representação é um discurso (não necessariamente na forma de texto) e cria coisas que, não são 

materialmente concretas, têm efeitos reais ou efeitos de verdade” (LOPES; MACÊDO, 2010, 

p. 207). As representações estão imbricadas em relações de poder. 

Aqui é apresentado, de forma breve, como padrões corporais vão se modificando, vão 

sendo representados de modos distintos, ao longo da história, e como alguns artefatos culturais 

(revistas, anúncios publicitários, televisão, novelas, filmes, livros, manuais médicos, 

tecnologias de informática, internet) contribuem para a construção do corpo belo às mulheres. 

Abordei, especialmente, a rede social Facebook e as páginas investigadas na pesquisa (Corpo 

& Saúde, Corpo em Foco e Corpo Esbelto) enquanto currículo cultural que ensina sobre um 

corpo belo, padronizado e supostamente saudável que interpelam um modo de ser às mulheres.  

O currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook formado pelas três páginas 

e disponibilizadas no Facebook atua como uma instância cultural, e por isso, pedagógica. O 

Facebook é uma rede social que ganha um lugar de destaque na contemporaneidade, uma vez 

que que é difícil alguém que não possua uma conta cadastrada nesse artefato midiático. Para 

Hall (1997), a cultura é um dos elementos mais movimentado e mais inesperados, na qual a 

mídia é um dos principais meios de circulação das ideias e imagens na virada do milênio. Assim, 

aprendemos a viver o gênero na cultura, por meio dos discursos repetidos pela mídia e dos 

diversificados aparatos tecnológicos (LOURO, 2008). Dessa forma, a mídia não apenas 

disponibiliza, mas constrói discursos e produz novos significados e, consequentemente novos 

sujeitos. A partir desse entendimento, não só a educação escolar é pedagógica, pois da mesma 

forma a cultura é compreendida enquanto pedagogia, isto é, instâncias culturais também são 

consideradas pedagógicas, uma vez que ensinam alguma coisa (SILVA, 2015). E, por ser o 

Facebook um artefato da cultura, é, portanto, pedagógico.  

Como é caro neste trabalho analisar os discursos que demandam um corpo belo à 

mulher, é importante evidenciar o campo de conhecimento da Educação Física e a sua 

contribuição para a normatização dos corpos. A Educação Física é uma área de estudo que se 

tornou responsável por classificar e normalizar os corpos, “[...] para lidar com a física de 

homens, mulheres, [...] magros, altos, gordos e inclusive, organizar, fixar e difundir essas 

classificações” (SOARES, 2012, p. 9). No Brasil, a partir dos anos de 1930, o Estado se 

empenha em realizar ações voltadas às práticas corporais e a responsabilizar os saberes da 

Educação física na educação das cidadãs, “[...] no sentido da valorização do corpo esteticamente 

belo e do aperfeiçoamento” (GOELLNER, 2003, p. 81), assim como ocorre no currículo das 

páginas investigadas.  
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Como nessa pesquisa o intuito é problematizar o corpo belo amplamente disponibilizado 

pela mídia, é importante colocar que a área de conhecimento da Educação Física além 

normatizar e difundir regras sobre o corpo esteticamente tratado, também ampliou a ideia que 

exercícios físicos devem ser diferenciados por gênero. Nos primórdios, de acordo com Soares 

(2002) quando a educação física era chamada de ginástica foi pensada para a criação de 

exercícios específicos para os homens, tendo em vista a relação com a saúde, ideal para o corpo 

do trabalhador (na época os homens ocupavam mais o mercado de trabalho e as mulheres eram 

destinadas a darem a luz), como também preparar o homem que deveria estar fisicamente hábil 

para defender a pátria. Com o passar do tempo, foi percebida a necessidade da criação de uma 

ginástica para as mulheres, para que elas gerassem filhos saudáveis e que pudessem permanecer 

com os traços estéticos ditos femininos. 

 A partir daí, foi criada a ginástica moderna, que veio a confirmar esses estereótipos de 

gêneros, pautados nas diferenças biológicas, de que as mulheres são frágeis, os homens fortes, 

e os exercícios deveriam ser, portanto, diferentes. Esses preceitos estão disseminados até os 

dias atuais, quando o balé, por exemplo, é uma atividade mais encorajadas para meninas, e o 

futebol para meninos. Também é encorajada a musculação de forma mais intensa para homens 

e mais leve para elas, por medo de que esse tipo de esporte deixe a mulher masculinizada. 

Portanto, a educação física atua como uma área que acaba colocando no corpo biológico ênfase 

e reforçando estereótipos de gênero (mulher feminina, delicada e frágil) já normalizados na 

sociedade. 

Para dar suporte as análises sobre a normatização do corpo belo à mulher no currículo 

do corpo em forma nas páginas do Facebook organizei este capítulo em duas seções. Na 

primeira seção abordo o conceito de corpo defendido nesta dissertação como fruto de uma 

construção histórica, social e cultural. Na segunda seção apresento algumas sanções e correções 

sobre os corpos de mulheres com foco na mídia (rede social Facebook e aplicativos de 

celulares) como uma instituição pedagógica que educam mulheres e ensinam o modos como 

elas devem viver seus corpos e como devem cuidar deles para apresentarem-se em consonância 

com os padrões contemporâneos. 

3.1 O corpo como construção histórica, social e cultural  

[…] cada corpo longe de ser apenas constituído 

por leis fisiológicas, supostamente imutáveis, não 

escapa à história.  
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(SANT'ANNA, 2000, p. 50). 

 

O corpo está constantemente e infindavelmente, na contemporaneidade, sendo descrito, 

nomeado, falado, pintado, representado, isto é, construído. Então, um corpo é também o que 

está a sua volta. “Mais do que um conjunto de músculos, ossos, vísceras, reflexos e sensações, 

o corpo é também a roupa e os acessórios que o adornam, as intervenções que neles se operam, 

a imagem que dele se produz” (GOELLNER, 2017, p. 31). Mais do que isso, o corpo também 

abriga os sentidos que nele se incorporam, as histórias e os silêncios que por ele perpassam 

como também as marcas a ele imposta. Pensar o corpo dessa maneira significa afastar o olhar 

naturalista e entendê-lo para além da materialidade biológica. É necessária uma conversão de 

olhar para perceber que esse corpo foi e continua sendo observado, nomeado e classificado ao 

longo da vida. 

Nesse sentido, não é adequado direcionar o olhar para o corpo apenas para 

características biológicas que o definem, mas especialmente para os significados sociais e 

culturais que a ele se atribuem (LOURO, 2013). O corpo é uma construção à qual se conferem 

diferentes marcas, em diferentes lugares, produzidas por conjunturas econômicas e sociais. 

Ademais, o corpo é constantemente produzido pela linguagem, uma vez que esta não apenas 

reflete o existente, ela mesma cria-o. Por esse motivo, ele é passageiro, mutável e sofre 

intervenções de uma dada cultura ao longo da história. 

Enfatizar a dimensão cultural e linguística na produção do corpo, não significa negar 

sua materialidade biológica. Entretanto, a materialidade não se apresenta como central na 

definição do que seja um corpo, nem mesmo toma-se a biologia como definidora dos lugares 

atribuídos aos diferentes corpos em diferentes espaços sociais (LOURO, 2013). Dessa maneira, 

se atribuirmos centralidade aos aspectos biológicos (por exemplo, todas as mulheres são 

dotadas de órgãos comuns como ovário, útero e glândulas mamárias), o que justificaria, então, 

os diferentes adornos corporais das mulheres ao redor do mundo? São vestimentas, posições 

ocupadas e comportamentos diferentes. Existem mulheres que expõem seus corpos e mulheres 

que o cobrem. Pensar o corpo apenas no seu aspecto biológico seria abstrair os traços, leis, 

significados das diferentes culturas (SANT'ANNA, 2000). Além do que, pensar o corpo apenas 

em seu aspecto material, é, sobretudo, torná-lo fixo. 

Todavia, o corpo, longe de ser fixo, é totalmente flexível, fluido e mutável. Logo ele 

está em constante modificação, modifica-se com o passar dos anos. As aparências físicas 

mostram de modo exemplar a fluidez e a modificação do corpo durante a vida. Cada corpo 

possui sua história e atua como processador dela. Ademias, cada cultura tem seu corpo assim 
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como possui um idioma. “Além de ser um processo histórico, o corpo funciona como um 

processador da história, por meio da qual são veiculados e modificados os legados culturais e 

biológicos” (SANT'ANNA, 2000, p. 50). Dito de outra forma, o corpo, na sua perspectiva 

histórica e cultural, assume diferentes formas em diferentes civilizações e épocas.  

Na pré-história, por exemplo, o corpo normalizado exibia seios, barriga e vulva com 

aspectos volumosos, o que difere completamente dos padrões divulgados pela mídia brasileira 

no século XXI. Para atestar este fato, trago a imagem da vênus de Willendorf, a mais famosa 

estátua paleolítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - O corpo da mulher na pré-história 

 

Fonte15- Imagem disponibilizada na internet (2020). 

                                                
15 Estátua esculpida há mais de 22 mil anos, que retrata a idealização do corpo da mulher. Uma das estátuas mais 

conhecidas mundialmente. Disponível em: 

https://www.google.com/search?q=estatua+da+venus+de+piaga&oq=estatua+da+venus+de+piaga&aqs=chrome.

.69i57j0l3.8520j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Acesso em: 20 de fev de 2020. 

https://www.google.com/search?q=estatua+da+venus+de+piaga&oq=estatua+da+venus+de+piaga&aqs=chrome..69i57j0l3.8520j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=estatua+da+venus+de+piaga&oq=estatua+da+venus+de+piaga&aqs=chrome..69i57j0l3.8520j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Por meio da (figura 1), é possível afirmar ser o corpo da mulher inscrito, transformado 

e produzido historicamente de formas diferentes, de acordo com as exigências sociais e culturais 

ao longo da história (SANT’ANNA, 2000). Nesse sentido, o corpo não é estático, pronto e 

acabado, pois está sempre sendo idealizado, falado e produzido em meio a relações de poder de 

cada época e em cada sociedade (GOELLNER, 2017).  

Para evidenciar a não linearidade e diferenças nos padrões corporais exigidos as 

mulheres ao redor do mundo, na atualidade, trago o fato de existir, por exemplo, na 

Mauritânia16, um país do noroeste da África, a exacerbação do corpo gordo, pois somente 

mulheres gordas são consideradas bonitas. Para serem consideradas belas o processo de engorda 

inicia-se aos cinco anos de idade e tem como finalidade garantir as meninas jovens que se 

casem. De maneira radicalmente contrária, o corpo exigido as mulheres brasileiras e 

disponibilizados em artefatos culturais como vitrines de lojas, desfiles de moda, lojas de 

suplemento alimentar, academias de ginástica e no artefato cultural investigado em minha 

pesquisa, demanda das mulheres um corpo esteticamente tratado e com um padrão já 

normalizado.  

Ademais, o padrão de corpo divulgado na contemporaneidade, com medidas bem 

definidas, problematizado nesta investigação, nem sempre se deu da mesma forma, nem muito 

menos igualmente para homens e mulheres. A educação dos corpos é diferenciada por gênero 

ao longo dos séculos. Corpos de homens e corpos de mulheres foram e continuam sendo 

educados de maneira desigual. É como se as mulheres tivessem que tomar consciência de que 

um corpo belo e saudável “[...]é algo que se adquire, se conquista e se constrói” (SANT'ANNA, 

2000, p. 52). Não está sendo negando que haja uma educação também para os corpos dos 

homens, uma vez que a construção de gênero se dá de maneira relacional, entretanto, para as 

mulheres, as normas de beleza para os cuidados de si são mais reiteradas na sociedade, além de 

estarem, muitas vezes, vinculadas aos desejos dos homens. 

Também é possível evidenciar a existência de variadas normas e cerceamentos sobre 

corpos de mulheres em diferentes culturas. Assim, parece existir para cada cultura uma 

educação direcionada à mulher sobre ter o corpo de uma determinada forma. É como se existisse 

um padrão mais desejável para cada localidade. Só para exemplificar algumas normas acerca 

de corpos de mulheres, é caro colocar a existência de uma antiga tradição de beleza chinesa 

                                                
16 Disponível em: https://observador.pt/2018/04/13/a-pratica-da-mauritania-que-engorda-as-meninas-ate-aos-

200-quilos-para-casarem/. Acesso em 16 de ago 2020. 

https://observador.pt/2018/04/13/a-pratica-da-mauritania-que-engorda-as-meninas-ate-aos-200-quilos-para-casarem/
https://observador.pt/2018/04/13/a-pratica-da-mauritania-que-engorda-as-meninas-ate-aos-200-quilos-para-casarem/
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conhecida como pés de lótus17. Essa técnica consiste em mutilar os pés (quebrar os dedos) de 

meninas a partir dos 6 anos para que elas tenham pés pequenos para serem consideradas bonitas. 

Essa prática era vista como uma forma de garantir um marido. Ainda que o ritual tenha sido 

proibido pelo governo chinês no século XX há algumas idosas sobreviventes dessa prática. As 

sobreviventes se queixam de problemas de saúde ocasionado pela deformidade nos ossos do 

quadril, problemas de equilíbrio, problemas posturais e fortes dores.  

Outro exemplo acerca de normas associadas ao embelezamento de mulheres em culturas 

diversificadas, são as mulheres-girafas18 na Tailândia. As meninas da tribo de Kayan começam 

a usar argolas a partir dos 5 anos de idade para alongar os seus pescoços visando um 

determinado padrão de beleza.  

Na referida cultura, a tradição consiste em colocar uma peça única que com o tempo vai 

sendo substituída por peças maiores que podem chegar até 10 quilos. Quanto maior o colar, 

mais bonita a mulher é considerada. Tal prática também acarreta problemas posturais e de 

coluna uma vez que o pescoço da mulher não cresce. O que ocorre é que o peso das argolas 

comprime a clavícula para baixo dando a impressão que o pescoço cresceu. Isto posto, é 

possível confirmar a existência de variadas formas de controle dos corpos de mulheres para a 

obtenção de padrões de beleza presentes em diferentes culturas. 

No Brasil, muito antes dos artefatos eletrônicos e mídias digitais, as normas de 

comportamento e beleza para mulher foram construídas por outros artefatos, como revistas, 

jornais, anúncios publicitários e manuais médicos (SANT’ANNA, 2005). Sobre isso, Fischer 

(2001b, p. 591) diz que, ao longo da história, “[...] já existia uma espécie de organização de 

ideias de cada gênero, por meio de um conjunto de representações históricas sobre a mulher do 

ocidente”, por esse motivo, “[...] somos herdeiras de discursos que, historicamente, definiram 

uma ‘natureza feminina’ eterna e universal”.  

Ainda na sociedade brasileira, o padrão de beleza corporal modificou-se ao longo dos 

séculos. Até o início do século XIX, o excesso de peso era típico dos abastados e nobres, uma 

vez que eles eram abastecidos dos melhores alimentos e se afastavam de qualquer atividade 

física, haja vista que esse tipo de atividade estava relacionada aos trabalhos braçais que eram 

                                                
17 Disponível em: https://www.hipercultura.com/a-historia-por-tras-da-tradicao-do-pe-de-

chinesa/#:~:text=%20P%C3%A9s%20de%20l%C3%B3tus%3A%20a%20hist%C3%B3ria%20por%20tr%C3%

A1s,por%20tr%C3%A1s%20do%20p%C3%A9-de-l%C3%B3tus.%20Mas%20historicamente...%20More%20. 

Acesso em 16 de ago de 2020. 
18 Disponível em: https://curiosidadeseculturas.blogspot.com/2011/10/mulheres-girafas-da-

thailandia.html#:~:text=Mulheres-

girafa%22%20%C3%A9%20o%20apelido%20que%20se%20d%C3%A1%20%C3%A0s,fugiram%20da%20bru

talidade%20do%20regime%20militar%20na%20. Acesso em: 16 de agosto de 2020. 

https://www.hipercultura.com/a-historia-por-tras-da-tradicao-do-pe-de-chinesa/
https://www.hipercultura.com/a-historia-por-tras-da-tradicao-do-pe-de-chinesa/
https://www.hipercultura.com/a-historia-por-tras-da-tradicao-do-pe-de-chinesa/
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destinados aos plebeus e desprezíveis. Sendo assim, “Ser obeso ou estar acima do peso estava 

associado ao poder, financeiro ou político” (FREITAS et al, 2010, p. 393).  

Entretanto, após as primeiras décadas do século XIX ocorre uma mudança na visão 

estética sobre o corpo. É a partir dessa época que a obesidade começa a ser ignorada e a magreza 

almejada. Ademias, o culto a magreza evidenciado a partir do século XIX provavelmente é 

decorrente de diferentes fatores como: as primeiras fotos tiradas de prostitutas nuas; a 

divulgação de anúncios aparecendo imagens de mulheres magras; em obras de artes clássicas; 

gravuras e cartões postais. Tudo isso associado com as novas tecnologias de reprodução de 

imagens pois estas traziam corpos sob uma nova forma, mais modelados. Essas imagens passam 

por toda escala social que fazem do corpo um fenômeno da moda (FREITAS et al, 2010). 

Todavia, esse padrão magro acentua-se quando já no século XX, as pesquisas cientificas 

começam a decretar a obesidade como o contrário de saúde e, por último, sua rotulação oficial 

pela organização Mundial de Saúde como doença. Também no século XX, “[...] com a 

popularização dos meios de comunicação como rádio e TV, foram construídos discursos de 

beleza, saúde e sucesso a partir de figuras públicas que construíram discursos de felicidade no 

ideário social” (AMARAL, VIEIRA, 2018, p. 5). 

A partir do século XXI, o mito da beleza torna-se um fenômeno quase mundial, onde o 

Brasil ganha um lugar de destaque, uma vez que o país é o segundo no ranking mundial de 

cirurgias plásticas. Entre os procedimentos realizados estão, em primeiro lugar, o aumento da 

mama, em seguida a lipoaspiração, a abdominoplastia, mastopexia (levantar seios) e redução 

de mamas. Esse mito é reforçado pelo universo online das redes sociais, pois vivemos em uma 

sociedade onde imagens viajam o mundo tão rapidamente quanto um clique de botão, esse 

fenômeno tecnológico e esse efeito sobre o corpo feminino estão seguramente pluralizados. 

Na atualidade, esse corpo magro é divulgado por muitos artefatos culturais, inclusive os 

midiáticos, (outdoors, novelas, filmes, programas de televisão, revistas, propagandas, games, 

aplicativos de celulares, redes sociais, outros). Parece que o Facebook, assim como outras 

mídias, tanto divulga esse corpo magro como colaboram para reforçá-lo já que tem a 

característica de ser uma rede social. Já é senso comum achar que a magra é saudável. Contudo, 

um corpo abaixo do peso pode esconder problemas de saúde como disfunção na tireoide 

(hipertireoidismo), diabetes, colesterol alto e infertilidade, por exemplo. Além disso, a magreza 

quando é alcançada por meio de dietas restritivas podem comprometer a saúde, uma vez que o 

corpo fica com deficiência de nutrientes. Esse fato pode ser evidenciado com as cirurgias 

bariátricas, quando se recomenda à paciente, após a cirurgia, fazer reposição de sais e vitaminas 
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diariamente. Portanto, perder muito peso está muito mais associado ao adoecimento do que com 

o fato de estar saudável, e por isso, emagrecer pode até mesmo ser perigoso. 

Portanto, nota-se que um padrão de corpo exigido às mulheres ao longo dos séculos se 

deu de forma distinta na cultura ocidental, especialmente, no Brasil (SANT’ANNA, 2000; 

2005). Em nosso país, por exemplo, as mulheres que optam por cirurgias plásticas são cada vez 

mais jovens. As cirurgias têm por finalidade a obtenção de um corpo torneado, com medidas 

bem definidas por um padrão estético exigido a partir da produção de um padrão de beleza 

criado para o corpo feminino e difundido pela mídia (FREITAS et al, 2010).  

Para finalizar essa seção do texto, destaco que as normas sobre o corpo mais ideal e 

desejável não cessam e, com o advento da mídia eletrônica, principalmente pela grande 

capacidade de abrangência das redes sociais, os discursos acerca do corpo belo, padronizado e 

supostamente saudável são veiculados cotidianamente pelas páginas dessas redes, como no caso 

das páginas do Facebook investigadas. Nesta dissertação, chamo atenção exatamente para as 

estratégias utilizadas pela mídia, uma mídia específica, o Facebook educando corpos de 

mulheres acerca de um padrão considerado como ideal. Dessa maneira, a mídia atua como um 

espaço de ensino, de divulgação de conteúdos e lições acerca do corpo, portanto, como um 

currículo. 

3.2 A mídia e a pedagogização do corpo da mulher: normas e correções. 

 

   As três páginas eletrônicas investigadas são compreendidas nesta investigação como 

um artefato que educa mulheres, pois as enunciações lá divulgadas as seduzem a obterem um 

determinado tipo de corpo. Segundo Ruth Sabat (2017, p. 149) “[...] os inúmeros artefatos 

educativos existentes têm como principal função con/formar os sujeitos, moldando-os de 

acordo com as normas sociais”, assim, eles comportam uma pedagogia destinada a ensinar, a 

regular condutas, a direcionar comportamentos e desejos. 

 Esse entendimento que aborda a mídia como um espaço educativo e pedagógico acaba 

rompendo com uma visão mais tradicional de educação e currículo, vistos de uma maneira mais 

ampla no presente trabalho. Como já abordado no capítulo 2 desta dissertação, o currículo 

qualquer que seja ele, é desde sempre um texto cultural, pois produz sentidos e significados 

sobre o mundo. Portanto, um currículo enquanto prática cultural que possui uma política e uma 

pedagogia é uma prática que governa condutas e produz sujeitos. 

Nesse sentido, qualquer currículo terá o objetivo de ensinar algo a alguém, endereçando 

conteúdos, saberes, lições. Portanto, a mídia, especificamente as páginas disponibilizadas no 

Facebook aqui analisadas, endereçam suas lições às mulheres. Helena Altmann (2015) 
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acrescenta que uma educação também se faz por meio de imagens, dinamizadas na vida 

cotidiana em estampas de roupas, pela internet, pelos outdoors, pela mídia impressa e televisiva 

etc. Essas imagens “[...] não apenas retratam um corpo, mas também o constituem, elas colocam 

em ação uma pedagogia bastante sutil e, por vezes, imperceptível do corpo e do gênero” 

(ALTMANN, 2015, p. 31). 

Por esse motivo, tomo como centralidade questionar neste trabalho: como os discursos 

que dizem sobre o corpo da mulher, disponibilizado no currículo das páginas investigadas, 

colocam em funcionamento processos de subjetivação e normas que demandam determinados 

tipos de corpos considerados belos e saudáveis? Também busquei responder o que ensina a 

mídia, especialmente as páginas investigadas, sobre os corpos de mulheres. Como as seguidoras 

das páginas estão sendo educadas por esse artefato cultural? Para Fischer (1997), um produto 

audiovisual de alguma forma é educativo, pedagógico, informativo, cultural, formativo seja ele 

um comercial, uma novela ou um programa de humor. Esses meios de comunicação produzem 

significados e atuam decisivamente na formação de sujeitos sociais, como uma espécie de 

estatuto pedagógico da mídia ou pedagogização da mídia. 

Além disso, a mídia passa a atuar “[...] como um lugar privilegiado de superposição de 

‘verdades’, um lugar por excelência de produção, circulação e veiculação de enunciados de 

múltiplas fontes” e que tem sua força de poder ampliada (FISCHER, 1997, p. 65). A força de 

ampliação diz respeito ao fato de que o alcance das tecnologias é massivo e qualquer discurso 

materializado numa entrevista de televisão, ou por exemplo em uma novela, se desenvolve 

numa rapidez vertiginosa. Ademias, com o advento da internet imagens e informações são 

disseminadas com uma velocidade surpreendente. A qualquer instante é possível acessar 

qualquer conteúdo que se queira saber em apenas um clique por meio do computador, do tablet 

ou até mesmo pelo celular.  

Ainda mais, os artefatos midiáticos estão sempre revestidos de características inocentes, 

como prazer e diversão que educam e produzem conhecimento. De forma resumida, “[...] esses 

artefatos contêm pedagogias culturais, são formas de ensinar por meio das quais significados 

sociais são construídos e reproduzidos” (SABAT, 2017, p. 150). 

Dessa forma, mais do que simples ou ingênuas veiculações, as enunciações 

disponibilizadas pelas páginas eletrônicas investigadas tentam criar na sociedade uma espécie 

de hegemonia das significações. Para Fischer (1997; 2001b) a mídia constrói, reforça e 

multiplica enunciações propriamente suas, em sintonia ou não com outros discursos e outras 

instâncias sociais de poder. Além de ser dona de um discurso próprio, também apresenta uma 

forma própria de enunciar o feminino. Além de que é responsável por divulgar uma série de 
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universalidades a respeito da mulher, sobre maternidade, sexualidade, aptidão física, cuidado 

com o corpo etc.  A autora acrescenta: se o social é significado, os sujeitos também os são. Por 

isso, os sujeitos sociais não são causas, nem se originam do discurso uma vez que são efeitos 

dos próprios discursos. 

Assim sendo, a pedagogização da mídia se liga ao fato de os sujeitos serem efeitos dos 

discursos, na medida em que esses discursos produzem os sujeitos dos quais falam e os quais 

interpelam (FOUCAULT, 2008). A produção do sujeito pedagógico, dentro da teorização 

foucaultiana aqui adotada, está relacionada a práticas que constituem e medeiam certas relações 

da pessoa consigo mesma, isto é, pelos modos de subjetivação. De acordo com Foucault 

(2017c), os modos de subjetivação dizem respeito aos modos pelos quais os sujeitos (aqui 

mulheres seguidoras das páginas) estabelecem relações consigo mesmos e atuam como autores 

de sua própria subjetividade. Por fim, pedagogizar é educar para determinadas especificidades. 

Ainda que seja ensinado pela mídia, na contemporaneidade, que a mulher deva 

estabelecer relações consigo mesma para autodisciplinar-se, autogestar-se, autocontrolar-se, 

contudo nem todas as mulheres são subjetivadas da mesma forma. Nem muito menos todas as 

mulheres estão de acordo com as lições ensinadas pelo currículo analisado, já que nem tudo que 

é ensinado pelo currículo é aprendido (RIBEIRO; FONSECA, 2018). Porém, tencionei: por que 

e como algumas mulheres estão sendo subjetivadas pelas lições que são empreendidas 

cotidianamente para a obtenção de um corpo com medidas bem definidas e desejáveis? Que 

posições de sujeito são demandas às mulheres nos discursos disponibilizados pelas páginas 

investigadas e que verdades sobre beleza, dieta, exercícios são divulgadas em prol de um corpo 

ideal? Penso que esta pesquisa apresenta algumas respostas possíveis para essas questões, sem 

o intuito de esgotá-las. 

Visando penar sobre essas questões, cabe retomar a discussão já realizada nessa 

dissertação de que o gênero mulher foi considerado como o outro gênero, já que o gênero 

masculino foi eleito o principal (SCOTT, 1995). Em outras palavras as normas acerca do corpo 

da mulher foram construídas sob a perspectiva do olhar do homem, principalmente pelo 

discurso dos médicos considerados de nomes. Contudo, “[...] a austeridade predominante nos 

discursos sobre a beleza não se limita às prescrições médicas. Ela se alinha às regras de uma 

moral católica presente nos manuais e nas revistas femininas” (SANT’ANNA, 2005, p. 123), 

bem como presente na contribuição de escritores moralistas, dos editores de revistas do sexo 

masculino que escolhem ângulos e posições que querem evidenciar nas mulheres em 

fotografias, e, dos diretores de filmes e de programas de televisão que elegem roteiros sobre 

comportamentos e papéis mais adequados às mulheres (GOELLNER, 2003). É importante 
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evidenciar que até o século XX as normas exigidas às mulheres eram basicamente: cuidar da 

beleza para evitar a feiura, ser dissimulada, arranjar um casamento com um homem, reproduzir 

e cuidar do marido e dos filhos, isto é, ser bela, recatada e do lar.  

Ensinamentos acerca de correções dos corpos, para torná-los universais, foram bem 

evidenciados com o advento da modernidade, do discurso médico e da ciência positivista 

(FOUCAULT, 2014a). O discurso do médico homem exerce um poder na sociedade. De acordo 

com Sant’Anna, na maioria das vezes as normas sobre embelezamento do corpo da mulher vêm 

da voz masculina. Para evidenciar esse fato, trago a seguir uma lição que circulou tanto no 

Instragram quanto no Facebook em uma página diferente das analisadas em minha pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Barriga seca 
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Fonte19: imagem de um vídeo disponibilizado no Facebook 

Na figura 2, é possível constatar que a lição divulgada se utiliza do discurso de 

autoridade do médico homem20, Dr. Lair Ribeiro ensina mulheres a emagrecerem. Como figura 

pública da mídia brasileira seu discurso tem credibilidade e tem legitimação e por isso exerce 

poder na sociedade. O médico ensina que não significa emagrecer qualquer peso, e sim, “20 

kg” de forma “mais fácil do mundo” pois “seca barriga em 4 noites”. Note que a imagem 

apresenta um corpo feminino com uma barriga representada por um contorno arredondado e 

sem apresentar uma silhueta, já a imagem que segue ao lado direito apresenta uma mulher sem 

o formato volumoso na barriga e com uma cintura aparente. Quero chamar atenção para essa 

lição que traz a imagem da mulher com silhueta e com a barriga seca vindos do discurso do 

homem. 

Também quero acenar para outro artefato cultural midiático que educa corpos de 

mulheres na contemporaneidade. São os aplicativos de celulares sobre exercícios físicos 

específicos para mulheres. Alguns exemplos são: exercícios em casa para a mulher; 30 dias de 

treino feminino; fitness feminino e treino de 30 dias para o bumbum. Em uma busca simples 

que realizei pelo celular constatei diferentes aplicativos com a finalidade específica de educar 

corpos de mulheres, porém o que me chamou atenção foi o fato de que numa média de 20 

aplicativos, a maioria traz na imagem de capa do aplicativo a silhueta da cintura como evidente, 

em segundo lugar a imagem de glúteos e em terceiro de membros inferiores. Diante dessas 

evidências, fica claro que a educação para um corpo belo a mulher com padrões definidos para 

barriga, glúteos e membros inferiores estão disponibilizados em outros artefatos midiáticos, 

assim como nas páginas do Facebook analisadas. 

Diante das colocações feitas, normas de embelezamento para mulheres são produzidas 

cotidianamente e, por isso, não cessam de ser ressignificadas a cada instante. De acordo com 

Guacira Louro (2008), o modo de ser mulher não resulta de um ato único e inaugural, e sim de 

um processo de construção. Portanto, fazer-se mulher depende “[...] das marcas, dos gestos, dos 

                                                
19 Disponível em: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=dr%20lair%20ribeiro%20seca%20barriga%20em%204%20noites%20

jejum%20que%20emagrece%20at%C3%A9%2020%20kilos&epa=SEARCH_BOX&redirect=false. Acesso em: 

19 de ago de 2020. 
20 Irajá, por exemplo, nos anos 1920-1930, era médico e escritor, foi autor de diversos livros sobre 
comportamento feminino e beleza física. Foi responsável por escrever os dez mandamentos da beleza. Irajá 

assim como outros conselheiros da época, recomendam a mulher a enriquecer, conservar e restaurar a natureza 

(na época acredita-se que a beleza era um dom divino) tendo cuidado para não imitar a natureza de forma 

exagerada, agindo sempre com pudor e cautela ao maquiar-se, cuidar do corpo, e principalmente ter a ‘arte de 

dissimular como guia’ (SANT’ANNA, 205, p. 127). 

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=dr%20lair%20ribeiro%20seca%20barriga%20em%204%20noites%20jejum%20que%20emagrece%20até%2020%20kilos&epa=SEARCH_BOX&redirect=false
https://www.facebook.com/search/top/?q=dr%20lair%20ribeiro%20seca%20barriga%20em%204%20noites%20jejum%20que%20emagrece%20até%2020%20kilos&epa=SEARCH_BOX&redirect=false
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comportamentos, das preferências e dos desgostos que lhe são ensinados e reiterados, 

cotidianamente, conforme normas e valores de uma dada cultura” (LOURO, 2008, p. 17).  

Assim sendo, a construção social dos sujeitos [mulheres] não se separa das normas, das 

instituições, das prescrições, enfim, da questão do poder. Segundo Fischer (2001b), construir o 

sujeito socialmente exige um aparato discursivo complexo, a saber: normas e prescrições são 

sobretudo linguagem, sentidos e significações construídas. Dessa forma, analisar discursos que 

dizem sobre o corpo da mulher na contemporaneidade é evidenciar um conjunto de signos, na 

medida que as enunciações são sempre acontecimentos que fazem parte de uma determinada 

formação discursiva. Por fim, não só mulheres como também crianças, adolescentes, adultos e 

idosos são interpelados e seduzidos pelos artefatos midiáticos que trazem consigo uma 

pedagogia cultural ensinando coisas do mundo. 

Por fim, após marcar o ritmo desta pesquisa, por meio do compasso teórico pós-crítico 

que me ajudou a seguir os passos para as análises e enxergar o material empírico para além de 

meras enunciações, escolhi continuar me movimentando dentro da perspectiva pós-crítica, e 

elaborar a seguir, a coreografia/coreologia metodológica, ou seja, os deslocamentos 

empreendidos para a realização da análise de discursos, interesse maior desta investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 O MOVIMENTO METODOLÓGICO  

 

Dance como se ninguém tivesse te olhando dançar 

Cante bem alto embaixo do chuveiro 

Se olhe no espelho, se ache legal.   

Quer saber? A vida é carnaval.   

(Celebrar, Jammil e Uma Noites, 2013) 

 

Apenas com parte do corpo, ou movimentando o corpo inteiro, rápido ou devagar, com 

giros ou sem giros, saltando ou não, suave ou forte, sozinho ou acompanhado. Do jeito que 

quiser, onde quiser, com quem quiser. Com espectadores ou sem espectadores. Em qualquer 
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lugar, “Dance como se ninguém estivesse te olhando”. Ao identificar-me com a epígrafe, 

automaticamente estou defendendo um modo de dançar livre de técnicas rígidas e mais solto, 

de acordo com os pressupostos da dança moderna (LABAN, 1978) e da maneira como gosto de 

dançar e de coreografar.   

O método, de dança ou no caso desta pesquisa o método científico, é compreendido aqui 

não como algo rígido, mas “[...] como um conjunto de procedimentos de investigação e análise 

quase prazerosos sem maiores preocupações com regras práticas aplicáveis e problemas 

técnicos, completos” (VEIGA-NETO, 2014, p. 17). Desse modo, foi importante me sentir livre 

para fazer o movimento metodológico desta investigação, sem esquecer, é claro, que se trata de 

uma pesquisa aos modos científicos, e, por isso, não se trata de um carnaval, nem tampouco um 

vale tudo metodológico.  

Mesmo escolhendo me movimentar de uma forma mais solta e de acordo com os 

pressupostos da dança moderna (rompeu com a hegemonia do ballet clássico mas não abrir mão 

de um método para o ensino da dança), a própria dança (ou pesquisa) livre não é tão livre assim. 

A dança na perspectiva educativa, assim como os procedimentos teórico-metodológicos nesta 

investigação, apresenta um método, pois se trata de um trabalho na área da educação (DARIDO; 

RANGEL, 2005). O método, que foi construído ao longo do caminho/dança, serviu para 

organizar, direcionar e problematizar melhor o objeto aqui proposto: o currículo de páginas 

disponibilizadas no Facebook, que normatizam um determinado tipo de corpo à mulher como 

sinônimo de saúde. Portanto, a metodologia aqui empreendida não buscou encontrar alguma 

supremacia; sequer pretendeu “[...] estabelecer uma miragem gêmea de qualquer saber 

absoluto, ou de alguma intuição inefável sobre a pesquisa educacional” (CORAZZA, 2002, p.  

108).   

Nos movimentos das pesquisas pós-críticas, dificilmente encontramos algum critério de 

escolha que autorize alguém optar antecipadamente por tal ou qual procedimento, ou por 

selecionar alguma metodologia específica para a sua pesquisa, uma vez que nenhuma 

metodologia é recomendada com segurança, embora também possa ser eliminada 

antecipadamente (PARAÍSO, 2007). Isso porque não é por tal ou qual método que se opta, e 

“[...] sim por uma prática de pesquisa que nos toma, no sentir de ser para nós significativa” 

(CORAZZA, 2002, p. 123). Em outras palavras, uma prática de pesquisa está engajada em 

nossa própria vida.  

Movida pelas experiências que me atravessam enquanto dançarina/coreógrafa e 

professora de educação física, fiz minha dança/coreografia teórico-metodológica. No meu 

movimento, por vezes, me vi perdida na dança, sem saber como me deslocar, nem em que 
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direção e ritmo deveria seguir me movimentando. Mudei o ritmo, sequências de movimentos e 

a velocidade de compor. Porém, seguir dançando era necessário, às vezes suave, às vezes 

tensionada. Mas sempre convicta de que não pretendia com a pesquisa aqui empreendida, 

encontrar uma verdade única ou absoluta sobre o corpo da mulher, nem muito menos obter um 

manual ou uma resposta para ajudar a solucionar problemas envolvendo as relações de gênero. 

Especialmente problemas relacionados a produção do corpo belo, padronizado e supostamente 

saudável colocado em circulação pelas pedagogias culturais contemporâneas.   

Após compreender que a mídia não está isolada de nós, uma vez que diariamente nos 

deparamos com artefatos midiáticos que contam com a nossa participação, percebi, portanto, o 

papel fundamental da mídia na nossa constituição enquanto sujeito mulher, pois ela pode ter 

determinados efeitos nos nossos modos de ser, de estar, de pensar e de se comportar socialmente 

(FISCHER, 2001a). Além do que, “[...] a mídia é produtora e conformadora de discurso de 

todas as ordens (político, educativo, econômico, religioso, entre outros)” (MELO; TOSTA, 

2008, p. 27), e ainda, apresenta-se dona de um discurso próprio. Diante disso, a construção do 

sujeito é alimentada diariamente pelos materiais simbólicos, carregados de significados, 

disponibilizados na cultura, inclusive pelas páginas do Facebook investigadas nesta pesquisa.    

 Problematizar questões formuladas na pesquisa acadêmica depende de seus contextos 

específicos e são conectados a problemas sociais, políticos e de gênero (NELSON; 

TREICHLER; GROSSBERG, 2013). Problemas carregados de formações históricas que 

constituem coordenadas culturais, sociais e de subjetivação - produzidas em condições 

históricas específicas, dentro de relações e lutas de poder, saber e regimes verdade (CORAZZA, 

2002). Assim, escolher uma prática de pesquisa, também diz respeito ao modo como fomos e 

estamos subjetivadas. Por isso, não escolhemos métodos, mas somos escolhidas pelo que 

historicamente foi possível ser enunciado; “[...] que para nós adquiriu sentidos; e que também 

nos significou, nos subjetivou, nos (as)sujeitou” (CORAZZA, 2002, p. 124).   

 Como abordado anteriormente, dançar seguindo os pressupostos da dança 

contemporânea no contexto educativo, não significa dançar com tanta liberdade. Alguns 

elementos estruturantes (teórico-metodológicos) da dança são fundamentais para que a 

dançarina (aluna, aprendiz, pesquisadora) compreenda o máximo de movimentos, reconheça as 

possibilidades do espaço no qual dança, e sobretudo, o tempo que permanece movimentando, 

como também, os esforços para movimentar-se (LABAN, 1990). O movimento teórico-

metodológico aqui operado esteve permeado por escolhas feitas no decorrer da investigação, 

mesmo que alguns passos e ritmos tenham sido definidos anteriormente ao momento do início 

da dança/pesquisa. Dessa maneira, a coreografia metodológica foi tomando formas e se 
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moldando no decorrer de novos passos e no contato diário com o material a ser analisado e as 

lentes teóricas que possibilitaram enxergá-los e lê-los.   

Como o material analisado foi retirado da internet e por se tratar de uma pesquisa nesse 

espaço, optei pela etnografia virtual proposta por Christine Hine (2004). A cada novo passo, 

percebi que características das pesquisas feitas na internet, que se utilizam da etnografia virtual, 

vão ao encontro desta pesquisa. Como já referido, de acordo com a autora, a etnografia virtual 

não é o estudo da tecnologia em si, mas dos usos e a construção de significado em torno dela e, 

eu acrescentaria, com ela. Uma etnografia na internet pode, por exemplo, observar 

detalhadamente as maneiras pelas quais o uso de uma tecnologia é experimentada, isto é, em 

casa ou em espaços de trabalho, em periódicos e publicações acadêmicas e, também, nos meios 

de comunicação de massa. Em sua forma básica, o trabalho etnográfico permite que a 

pesquisadora esteja imersa para estudar por um tempo específico, e observar as relações, 

atividades e significados emergentes entre pessoas envolvidas nos processos sociais do mundo, 

incluindo os processos sociais que dizem respeito ao universo virtual. Mesmo sabendo de certos 

riscos da etnografia virtual - a não interação com os participantes da pesquisa, mergulhar em 

um universo não conhecido e possivelmente não concluir o movimento teórico-metodológico- 

percebi que era preciso continuar dançando, coreografando e me aventurando nas incertezas e 

nas novas possibilidades dos movimentos da pesquisa.    

Para melhor desenvolver o movimento metodológico, seguir o fluxo foi fundamental, 

mas por vezes a fluência do movimento se deu controlada, e por vezes interrompida. O fluxo 

refere-se à tensão muscular utilizada para controlar a intensidade do movimento (LABAN, 

1978). Ainda que mantendo mais o fluxo controlando durante o movimento metodológico, 

interromper o fluxo em alguns momentos foi importante. A interrupção ocorreu nos momentos 

em que a teoria não estava clara e quando eu não conhecia bem o espaço no qual estava me 

movimentando.  

Nos diferentes deslocamentos para compor uma coreografia metodológica, me 

desloquei ao longo da investigação e busquei problematizar os acontecimentos de uma época, 

sem pretender achar uma origem dos discursos. Nesse sentido, as conexões estabelecidas para 

compor o movimento metodológico desta pesquisa podem ser vistas como relação de 

compartilhamento e troca entre a dançarina/coreógrafa e o ambiente/contexto analisado, ou, 

entre a dançarina/coreógrafa e as espectadoras. Todavia, para melhorar as ações de trocas, 

alguns deslocamentos foram necessários para compor o movimento coreográfico empreendido 

para a pesquisa, destrinchados nas seções do texto deste capítulo a seguir.   
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4.1 A composição coreográfica e coreológica: as páginas do Facebook 

 

Ao compor uma coreografia é necessário que a coreógrafa tenha um domínio dos 

elementos básicos (espaço, tempo, fluência) em relação ao corpo e ao movimento, com intuito 

que esses elementos dialoguem entre si. Me coloco aqui como além de dançarina, coreógrafa 

pois pude compor meu movimento coreográfico/metodológico, mas também, como 

coreóloga21, aquela que registra graficamente os movimentos. Assim, para melhor compor e 

registrar os movimentos empreendidos nesta pesquisa, alguns procedimentos e escolhas foram 

realizadas, a saber: 

1- A escolha do figurino: a escolha das páginas analisadas na pesquisa, como já explicado, se 

deu dentro da rede social Facebook, lócus desta pesquisa, onde estão disponibilizados os 

discursos que falam sobre o corpo a mulher. Dentro da referida rede social, a palavra corpo foi 

digitada na barra de pesquisa e como resultado apareceram inúmeras páginas -não foi possível 

identificar a quantidade- que abordavam a temática corpo relacionados aos mais diversos 

interesses, por exemplo: suplementos alimentares, academias de ginástica e musculação, centro 

de estética e blogueiras. Após essa primeira busca, fui mapeando, melhor dizendo, visitando 

página por página, cada perfil e seus respectivos menus22 disponíveis no interior dos perfis. 

Fazer o mapeamento me foi permitido na medida em que nas pesquisas na perspectiva pós-

crítica em educação, a pesquisadora tem liberdade de escolher, elaborar, delinear e criar seus 

caminhos investigativos sem necessariamente estar fechada em moldes predeterminados, 

típicos das pesquisas educacionais modernas (CORAZZA, 2002), como já discutido.   

2- O figurino escolhido: após mapeamento, as páginas Corpo & Saúde, Corpo em Foco e 

Corpo Esbelto foram escolhidas por critério de inclusão e exclusão. Como critério de inclusão 

elegi páginas com maior número de curtidas. Já como critério de exclusão, tenho as páginas de 

                                                
21 Coreóloga/ notadora pode ser entendido como uma profissão que consiste em registrar o movimento realizado 

no papel. O intuito é descrever qualitativamente e quantitativamente o movimento a fim de dissecar os 

movimentos que formam o alfabeto corporal (TRINDADE, 2009). Não necessariamente a coreóloga é dançarina, 

nem muito menos coreógrafa obrigatoriamente. Aqui me coloco desempenhando alguns papéis, a saber: 

dançarina/coreógrafa e coreóloga/notadora. 
22 A movimentação mais detalhada se deu da seguinte forma: ao clicar no ícone sobre, aparece uma janela 

contendo: informações de contato e mais informações. Já no ícone fotos, e permitido ter acesso às fotos postadas 

pela página na qual aparece uma janela contendo álbuns e todas as fotos, já postadas desde a criação da página.   
No ícone denominado de vídeos, aparece disponível todos os vídeos já postados. Já no ícone YouTube, é 

permitido ter acesso a vídeos disponibilizados pelo You Tube. No ícone publicações, é possível ter acesso a todas 

as publicações da página (vídeos, fotos, compartilhamentos). No ícone comunidade, está disponível, superfãs, 

amigos da página, fotos de visitantes e publicações públicas. No ícone informações e anúncios, aparecem 

anúncios ativos das páginas. E por último, no ícone welcome, aparece um espaço disponível para a criação de 

uma nova página.   
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cunho comercial, como por exemplo, vendas de produtos e serviços. As páginas investigadas 

realizam postagens com uma certa frequência, sendo mais um critério utilizado para a escolha 

as páginas que realizam pelo menos uma postagem semanalmente. A página Corpo Esbelto foi 

a que realizou o maior número de postagens, pois diariamente a referida página apresentava 

pelo menos 4 publicações, podendo variar para mais ou para menos. Já as páginas Corpo & 

Saúde e Corpo em Foco apresentaram pelo menos uma postagem por semana. Outro ponto a 

ser relatado foram as repetições de conteúdo. As três páginas aqui investigadas repetiram 

algumas vezes conteúdos postados anteriormente por elas. Por vezes, o mesmo conteúdo era 

divulgado mais de uma vez ao dia. Além disso, foi possível observar que as três páginas 

compartilhavam postagens entre si. O compartilhamento se dava quando uma determinada 

página compartilhava algo que a outra página tinha divulgado. A opção de compartilhar é um 

recurso disponibilizado em qualquer postagem realizada no Facebook e, para que seja efetuado 

tal compartilhamento, basta dar um clique em cima da opção expressa pelo nome compartilhar. 

Esse tipo de compartilhamento foi um recurso utilizado especialmente pela página Corpo em 

Foco, pois a mesma, com frequência compartilhava os conteúdos da página Corpo & Saúde.   

3- Entrando em cena: momento de coletar os dados para as análises. Para isso, inicialmente 

escolhi o recorte de tempo que foi de setembro de 2018 à março de 2019 quando as três páginas 

foram acessadas diariamente. A coleta de dados se dava no período da manhã, quando cada 

página era acessada uma a uma. Em cada página acessada era feita a coleta de todas as postagens 

realizadas pelas páginas referentes ao dia anterior (esse procedimento me garantiu capturar 

todas as postagens realizadas até meia noite do dia anterior, isto é, capturar todas as imagens 

realizadas por cada página). A partir daí, foram capturadas e arquivadas as publicações 

coletadas nas três páginas, na qual utilizei um acessório disponível pelo Windows chamado de 

ferramenta de captura. Inicialmente, os dados coletados foram separados em pastas diferentes 

e por nome de cada páginas e separadas por subpastas referentes aos meses de coleta, e dentro 

destas, separada por data das postagens.   

4- Passos elaborados: momento de elaborar os grupos discursivos de análise. Procurei, nas 

informações retiradas das páginas e por mim arquivadas, as regularidades, ou seja, as repetições 

de temas, como também as rupturas. Fischer (2001a) ressalta que é necessário levantar os temas 

relacionados e procurar o conjunto de já ditos para, a partir disso, juntar os enunciados que 

estão dispersos, definido pela autora como heterogeneidade discursiva, pluridiscursividade ou 

interdiscurso (dispersão dos enunciados). Além dos discursos, recursos como por exemplo 

cores vibrantes e letras garrafais foram entendidas enquanto texto. Após juntar os ditos que se 

relacionavam, levantei cinco grupos de discursos para as análises. O primeiro grupo foi 
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composto por postagens relacionadas a alimentos, bebidas, receitas emagrecedoras e dietas 

específicas. O segundo grupo foi composto por postagens relacionadas a emagrecimento e 

exercícios para partes específicas do corpo. O terceiro grupo foi composto por postagens 

relacionadas a métodos de treinamento para emagrecer em casa. O quarto grupo foi composto 

por postagens relacionadas a mulher fit e saúde. Por fim, o quinto e último grupo foi composto 

por postagens relacionadas aos homens e a divulgação de normas para o corpo da mulher. A 

partir destes grupos de discursos identifiquei o que eu nomeei de Tecnologia do corpo 

padronizado. Essa tecnologia aparece operacionalizada por meio de táticas- tática da mamãe 

sarada, do corpo enformado, da barriga lisa e plus size-, e estratégias- da gordura indesejada, 

da especificidade gravídica, da cientificidade, do bem comer e da dependência de investimento 

sobre si- engendradas pelo currículo analisado e discutidas no capítulo cinco desta dissertação.  

5- O passo final: como objetivo geral, analisei no currículo das páginas investigadas, os 

discursos nelas disponibilizados, os processos de subjetivação e a normatização do corpo da 

mulher. Entretanto, na composição desse movimento metodológico, não busquei encontrar uma 

solução para problemas relacionados às questões de gênero, especialmente, sobre os discursos 

que ditam normas acerca do corpo da mulher. Meu interesse foi problematizar a mídia – 

Facebook - enquanto espaço de produção de um corpo padronizado e supostamente saudável, 

mas também, como espaço de resistência às normas sobre o corpo belo às mulheres. Nessa 

perspectiva, me ative às relações de poder, as táticas e estratégias empreendidas pelo currículo 

e a produção de um corpo padronizado, universal e desejável às mulheres.  

Após empreender os procedimentos necessários para realizar a coreografia e coreologia 

desta dança/pesquisa, apresento a seguir as três páginas que compuseram o currículo do corpo 

em forma nas páginas do Facebook, corpus desta pesquisa. 

 

4.1.1 O currículo Corpo & Saúde, Corpo em Foco e Corpo Esbelto. 

 

Trago, na sequência, a primeira página eleita para as análises, a Corpo & Saúde. As 

lições praticadas na página Corpo & Saúde referem-se, especialmente, a alimentos e receitas 

emagrecedoras e chás inibidores de apetite. A página Corpo & Saúde apresenta um número 

elevado de seguidoras e curtidas, que ultrapassa a casa dos 2 milhões, sendo 2.337.043 

seguidoras e 2.281.476 curtidas recebidas até setembro de 2018. Ademais, entre as três páginas 

analisadas, ela é a que possuía o maior número de seguidoras e curtidas. Vale ressaltar que esse 

número pode sofrer alteração a cada dia. Na sua foto de capa, já foi possível notar que os 

conteúdos disponibilizados se referem ao emagrecimento, expresso pelo dito: #emagrecer de 
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forma definitiva (CORPO & SAÚDE, 2019). É caro colocar que a página Corpo & Saúde já 

era conhecida por mim, pois como usuária do Facebook, e mesmo não seguindo a referida 

página, por vezes ela aparecia no Feed de notícias uma vez que outras usuárias compartilharam 

algum conteúdo da página, desde então essas postagens já me inquietavam.   

A página Corpo em Foco foi a segunda escolhida, dentre as três analisadas, apresenta o 

segundo maior número de curtidas e de seguidoras. Mostra um total de 1.114.387 seguidoras e 

1.033.578 curtidas recebidas até setembro de 2018. Em sua descrição, traz a seguinte 

enunciação: “Dicas de saúde e beleza!” (CORPO EM FOCO, 2019). Em uma das fotos de capa 

aparece a imagem de uma mulher praticando atividade física, no caso correndo, e seu corpo 

parece estar conforme o padrão social estipulado para o corpo feminino. A referida imagem 

expõe o foco da imagem no tórax e na barriga da mulher sem apresentar o rosto. 

A terceira e última página escolhida para a análise foi a Corpo Esbelto. Essa última 

página foi a que apresentou um menor número de seguidoras e curtidas em relação as outras 

duas eleitas. Entretanto, dentre as três páginas, ela foi a que mais disponibilizou postagens. A 

página Corpo Esbelto apresenta 569.182 seguidoras e 555.629 curtidas até setembro de 2018. 

Na sua descrição é apresentada a seguinte enunciação: “Corpo Esbelto foi criado com o ideal 

de compartilhar conhecimento e experiência nas áreas de alimentação saudável, saúde, 

atividade física e emagrecimento para quem busca qualidade de vida” (CORPO ESBELTO, 

2019). E na sua foto da capa traz, juntamente com a imagem de um casal em situação de 

atividade física, o seguinte letreiro “Bem estar com saúde”. 

 Para continuar se aventurando nos movimentos da dança/pesquisa é fundamental que a 

dançarina faço o reconhecimento do espaço que está utilizando, assim, para continuar 

compondo a coreografia teórico-metodológica foi importante para apreender bem o espaço 

(virtual), descritos na próxima seção do texto.   

 

4.2 A kinesfera virtual: o espaço/virtual da pesquisa.   

 

A kinesfera ou cinesfera na dança significa o espaço delimitado no entorno do corpo da 

bailarina em um determinado ambiente/contexto (LABAN, 1978). É tudo que o corpo pode 

alcançar movimentando-se com todas as partes dele (perto ou longe, grande ou pequeno), ou 

seja, é o máximo de movimento realizado pelo corpo representado por uma esfera. Nesta 

investigação, o espaço (campo da pesquisa), e a relação entre o corpo e o ambiente/contexto 

escolhido foi o ambiente virtual. O que não significa compreender que exista um espaço online 

e outro offline, pois conforme entende Beatriz Polivanov, ambientes virtuais não podem mais 
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ser tratados como “[...] não-lugares e menos ainda de forma dicotômica, opondo-se o virtual ao 

‘real’” (POLIVANOV, 2013, p. 65).    

É a partir deste entendimento, que as páginas Corpo & Saúde, Corpo em Foco e Corpo 

Esbelto consideradas para a pesquisa são representadas pela kinesfera (por onde me locomovi, 

era o que estava ao meu alcance, e encontrei o material analisado). Além disso, as páginas do 

Facebook investigadas são compreendidas como currículos, como artefatos culturais, uma vez 

que seus conteúdos operam como pedagogias culturais que produzem determinados 

significados.  

Como as páginas analisadas estão disponibilizadas no Facebook, para etnografar nesse 

espaço me locomovi diariamente durante seis meses e coletei o material disponibilizado. O 

material coletado estava acessível uma vez que o Facebook é uma rede de relacionamentos bem 

aceita por usuárias tanto por ser uma rede de acesso gratuito como também pela sua facilidade 

na navegação. Ao mesmo tempo, também é uma rede que se mostra eficaz e influente na vida 

das pessoas. Essa influência se dá tanto por meio da escrita quanto de imagens. Por esse motivo, 

as imagens veiculadas pelas páginas também foram analisadas. Ademais, as imagens produzem 

uma pedagogia e por isso analisá-las é uma forma de entender os significados produzidos por 

elas (KELLNER; SHARE, 2008; KELLNER, 2013). A respeito do Facebook, para Silva (2018) 

ainda que a usuária se desconecte da rede social o seu eu digital permanece on-line, pois suas 

amizades da rede continuam interagindo com mensagens e marcações em publicações que 

podem ser vistas posteriormente. Portanto, as enunciações disponibilizadas pela referida rede 

social mesmo off line continuam reverberando, seduzindo e interpelando mulheres, e por fim, 

governando corpos. 

  Assim, a pesquisadora ao utilizar-se do método etnográfico em ambiente virtual, deve 

conhecer bem a cultura que investiga para entender como funciona, sem deixar de manter uma 

distância necessária para dar conta dela, com o objetivo de explicitar certos modos de construir 

o sentido das pessoas, que podem ser tácitos ou tomados como certos. Então, a etnógrafa habita 

uma espécie de mundo intermediário, sendo simultaneamente uma estranha e uma nativa 

(HINE, 2004). Como etnógrafa tive que conhecer bem as três páginas escolhidas, habitando-as 

no limite entre ser uma nativa e uma estranha para a compreensão do currículo sobre o corpo 

construído e colocado em funcionamento nessas páginas.  

Segui me movimentando nas três páginas eleitas para as análises e utilizei-me da 

observação não participante, pois não interferi nem tampouco interagi (de maneira direta) com 

as páginas pesquisadas. Entretanto, para conhecer bem o ambiente/campo da pesquisa foi 
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preciso me locomover o máximo por esse espaço/contexto como uma espécie de Lurking23 

(FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011). O luker é um tipo especial de participação, pois 

apenas observa determinado grupo social, objetivando interferir o mínimo possível, pois de 

acordo com Beatriz Polivanov (2013), uma não interferência absoluta não é possível, tendo em 

vista que a presença da pesquisadora, ainda que não enunciada, afetará o objeto de estudo. 

Mesmo na condição de Lurking, a movimentação pelo espaço virtual permitiu-me conhecer 

bem os perfis das páginas analisadas, estes compostos por um menu de possibilidades, a saber: 

sobre, fotos, vídeos, You Tube, publicações, comunidade, informações e anúncios e welcome. 

Nesses menus estavam disponibilizados quase que diariamente recomendações sobre exercícios 

físicos, dietas, alimentos e atitudes sobre embelezamento a serem praticados pelas seguidoras 

das páginas. Então, a produção do corpo, o investimento no próprio corpo, foi, portanto, o tema 

recorrente nas páginas, referindo-se fundamentalmente, aos cuidados para fazer do corpo da 

mulher contemporânea um corpo saudável, torneado, atlético, magro e belo.   

É importante esclarecer que a pesquisa etnográfica na internet é feita conjuntamente 

com outros métodos de pesquisa (POLIVANOV, 2013). Como dito anteriormente, optei por 

articular a etnografia virtual com a análise de discurso de inspiração foucaultiana. Logo, foi 

fundamental continuar me deslocando no movimento da pesquisa seguindo diferentes direções. 

Uma das direções trilhadas foi optar primordialmente pela análise de discurso de inspiração 

foucaultiana discorrida a seguir. 

 

4.3 Eixo central: análise de discurso de inspiração foucaultiana 

 

No movimento corporal, o eixo refere-se a utilização de cadeias musculares 

fundamentais e que servem para melhor sustentação e equilíbrio ao movimentar-se 

(MARQUES, 2001). Como o eixo central desta análise diz respeito aos discursos que 

normatizam um corpo belo à mulher, utilizo os conceitos acerca do discurso desenvolvidos por 

Foucault como ferramenta metodológica. Michel Foucault, inquietava-se com o que se sucede 

com nós mesmos, entendia as práticas sociais em uma descontinuidade histórica imersos em 

relações de poder, “[...] produzidas discursivamente e ao mesmo tempo produtoras de discursos 

e de saberes” (FISCHER, 2002, p. 200).    

Utilizo-me do referencial foucaultiano porque compreendo os fatos e as práticas vividas 

pelos sujeitos como construções sociais, assim como entendia este filósofo. Com base nesse 

                                                
23 Termo em inglês que significa ficar à espreita.   
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entendimento, pode-se dizer que os sujeitos são constituídos pelas e nas práticas sociais nas 

quais decorre relações de poder e de subjetivação, conceitos centrais utilizados para a análise 

do discurso na presente pesquisa. Assim sendo, o sujeito é fruto das práticas sociais que se dão 

também por meio das práticas discursivas (MORUZZI; ABRAMOWICZ, 2011).   

Nessa perspectiva, os estudos e pensamentos de Foucault abrem espaço para a 

exploração das muitas possibilidades para o “[...] exame da educação, dos saberes pedagógicos 

e das práticas educacionais em suas relações imanentes com cada um de nós e com o mundo 

contemporâneo” (VEIGA-NETO, 2014, p. 12). Entende-se, então, “[...] que toda sociedade 

engendra as práticas discursivas que lhe convém, de tal forma a organizar, selecionar, controlar 

e distribuir os discursos nela proferidos, de acordo com os interesses emergentes do momento” 

(MORUZZI; ABRAMOWICZ, 2011, p. 179), tornando-se importante questionar o que se passa 

com nós mesmos no momento atual. Por conseguinte, passei a questionar quais verdades nas 

páginas investigadas são divulgadas sobre o corpo, o exercício físico, a beleza, a alimentação e 

a saúde? Quais posições de sujeito estão sendo disponibilizadas para que sejam ocupadas pelas 

seguidoras das páginas? Quais processos de subjetivação estão sendo acionados pelo currículo 

das páginas do Facebook? Por que o corpo magro e mais padronizado é excessivamente 

veiculado por essa mídia?  

Todavia, não procurei encontrar um sentido oculto nos ditos. Tentei ficar simplesmente 

no nível da existência das coisas propriamente ditas (FOUCAULT, 2008). Meu interesse foi 

estar atenta aos discursos que dizem sobre o corpo e as demandas por um modo normatizado e 

padronizado da mulher o ter/conceber. Portanto, tentei trabalhar com o próprio discurso, 

deixando-o aparecer em sua complexidade (FISCHER, 2001a).   

Fischer (2001a, p. 1998-199) afirma ser nos corpos e nas suas não linearidades que estão 

inscritos práticas discursivas, de forma que “[...] analisar o discurso seria dar conta exatamente 

disso: de relações históricas, de práticas muito concretas que estão vivas nos discursos”. Por 

isso, analisar os discursos que dizem sobre o corpo da mulher, por exemplo, significará explorar 

as enunciações que possivelmente estão contribuindo para fazerem a história da mulher.   

Ao analisar textos, imagens, enunciações, é preciso explorar ao máximo os materiais 

entendendo “[...] que eles são uma produção histórica, política; na medida em que as palavras 

são também construções; na medida que a linguagem também é constitutiva de práticas” 

(FISCHER, 2001a, p. 199). Foucault (2007) propõe direcionar o olhar para o discurso não 

apenas como um conjunto de signos, “[...] mas como práticas que formam sistematicamente os 

objetos de que falam” (FOUCAULT, 2007, p. 55). Para o autor, os discursos são feitos de 
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signos, porém o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar objetos. É esse mais 

que os torna irredutíveis a linguagem, a fala. É esse mais que é preciso fazer emergir e expor.   

O discurso não pode ser reduzido a mera expressão de algo, pois ele vai além da simples 

referência as coisas, da utilização de frases, palavras e letras. Apresenta “[...] regularidades 

intrínsecas a si mesmo, através dos quais é possível definir uma rede conceitual que lhe é 

própria” (FISCHER, 2001a, p. 200). É esse mais que Foucault sugere que seja descrito e 

capturado a partir do próprio discurso.     

Foucault (2008, p. 126) acrescenta que, por mais que o enunciado não seja oculto, nem 

por isso ele é enxergado. Por isso, é necessária “[...] uma certa conversão de olhar e da atitude 

para poder reconhecê-lo e considerá-lo em si mesmo”. Por esse motivo me ative ao nível das 

coisas efetivamente ditas. As coisas ditas, portanto, estão imbricadas às dinâmicas de poder de 

seu tempo. Interessou-me ainda como se dão os processos de subjetivação, quais modos de ser 

são produzidos; quais significados de ser mulher são engendrados no espaço midiático. Isto 

posto, ative-me nas enunciações sobre o modo da mulher ter/conceber um certo tipo de corpo 

(padronizado, com medidas bem definidas, cuidado) disponibilizadas no currículo das páginas 

da rede social investigada.  

Me propus analisar especialmente ditos acerca do corpo da mulher no Facebook, e é 

necessário ressaltar que a mídia é um local onde várias instituições e sujeitos falam. Ela atua 

“[...] como veículo de circulação e divulgação dos discursos considerados ‘verdadeiros’ em 

nossa sociedade” (FISCHER, 2001a, p. 198). Pode-se dizer que na atualidade a grande parte 

dos discursos sofrem uma mediação ou uma ressignificação por meio dos meios de 

comunicação. Assim, alguns atores que necessitam da mídia como os que têm a necessidade de 

ser notícia, por exemplo, a moda e a música, o que gera uma pluridiscursividade. Esse termo 

refere-se resumidamente ao desmembramento dos enunciados e dos discursos. Para Fischer, 

(2001b, p. 596), quando analisamos, nos produtos midiáticos, “[...] as regularidades, as 

frequências, a distribuição dos diferentes elementos das enunciações”, isso a respeito de 

mulheres, entende-se, especificamente, que naquele lugar existe sujeitos mulheres sendo 

constituídas e construídas. Ainda mais, para a autora, nessa pluridiscursividade/interdiscurso, 

encontra-se em jogo um confronto pela imposição de significados, aliás, uma luta entre vários 

discursos na captura de novos sujeitos. 

Os currículos das páginas Corpo & Saúde, Corpo em Foco e Corpo Esbelto como já 

argumentado, além de serem compreendidos enquanto artefato cultural são também entendidas 

como uma pedagogia, pois ensinam, interpelam e atuam como um instrumento propagador de 

verdades sobre o corpo, saúde, alimentação, exercícios físico e beleza entre outras. Para isso, 
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as páginas do Facebook investigadas investem em imagens bem coloridas, utilizando-se de 

recursos de marketing para que a imagem fique com cores mais vibrantes e chamativas, 

recebendo um tratamento especial para seduzir melhor as seguidoras. Dessa forma, as páginas, 

ao veicular imagens de mulheres com corpos magros, abdômen chapado e barriga lisa (CORPO 

ESBELTO, 2019) estão imersas em relações de poder.     

Entendendo que os discursos e as imagens interpelam, educam, ensinam, procurei 

examinar as estratégias e táticas acionadas no currículo das páginas investigadas que buscam a 

normatização do corpo da mulher. Além disso, busquei identificar as posições de sujeitos 

demandas às mulheres pelo currículo e por fim, identificar a produção de verdades sobre o 

corpo, beleza, exercícios, alimentação e saúde.   

Aproveito a oportunidade para defender que a partir da perspectiva teórica a qual me 

vinculo posso dizer que não existe um jeito certo de dançar, nem tampouco, determinadas 

características corporais favoráveis. Ao contrário do balé, que exige o padrão mulher branca e 

magra (DARIDO; RANGEL, 2005). "Dançar é mais do que copiar coreografias prontas, ou 

seja, é também se deixar conduzir pelos estímulos sonoros e dar asas a liberdade dos 

movimentos" (DARIDO; RANGEL, 2005, p. 206). Nessa perspectiva, enquanto pesquisadora, 

estava convicta que nenhuma solução definitiva seria colocada para as questões levantadas 

sobre o currículo das páginas do Facebook, pois o que fazem surgir pelas pesquisas pós-críticas 

em educação “[...] são outros sentidos para um currículo, que, depois, vão ser cortejados com 

outras teorias de sentido” (CORAZZA, 2004, p. 21).   

Como toda coreografia tem um final e com todos os riscos assumidos por uma 

dançarina/coreógrafa/coreóloga/professora/pesquisadora que se aventura com movimentos 

corporais, as explicações sobre os movimentos teórico-metodológicos desta investigação chega 

ao fim, embora o próprio movimento continue até o último ponto do texto. Mas, para o último 

passo da dançarina/pesquisadora sobre as explicações sobre os procedimentos teórico-

metodológicos escolho corroborar com o pensamento de Corazza (2004) e continuar arriscando 

ao realizar uma pesquisa pós-crítica em educação, para assim, me sentir viva no mundo e sem 

considerar um produto acabado. Vislumbro continuar compondo novas coreografias com outras 

harmonias, sequências, variedades, contrastes e outras proporções.   

 

5 A TECNOLOGIA DO CORPO NO CURRÍCULO DO CORPO EM FORMA: 

PADRÕES GENERIFICADOS 
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Tem sessenta de cintura 

Que gostosura 

105 de bundinha 

Que bonitinha 

1, 70 de altura 

Ninguém segura 

Mas que loirinha danadinha 

É o Tchan (1995) 

 

A cultura ocidental produziu, ao longo da história, padrões de beleza e normas corporais 

ao instituir um corpo normalizado às mulheres, isto é, com medidas específicas que 

representariam um corpo desejável e ideal, conforme representado pela letra da música na 

epígrafe e pelas discussões realizadas no capítulo três desta dissertação. Vale destacar que 

normas estabelecidas socialmente modificam-se ao longo dos tempos e são diferentemente 

determinadas em cada grupo social. Os modelos de corpo são construídos pelas diversas formas 

de linguagem – escrita, falada, cantada, pintada etc. – e por um conjunto de práticas efetivadas 

por meio de relações de poder. Ademais, “[...] a linguagem tem o poder de nomeá-lo, classificá-

lo, definir-lhe [sic] normalidades e anormalidades e instituir por exemplo o que é considerado 

um corpo belo, jovem e saudável” (GOELLNER, 2017, p. 31).  

Isto posto, o currículo investigado demanda da mulher um corpo padronizado e 

supostamente saudável, que não pode estar acima do peso e nem fora de certos padrões. Entre 

esses padrões está: quadril largo, cintura fina, glúteo e coxas hipertrofiados, e por fim, seios 

simétricos e rígidos. Portanto, analiso neste capítulo as estratégias e táticas utilizadas pelo 

currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook para normatizar o corpo da mulher. 

Corpo padronizado é, nesta pesquisa, popularmente conhecido como um “corpo em 

forma”, “sarado”. Para divulgar esse corpo a mídia produz significados reconhecidos em 

determinadas culturas, por exemplo, a existência da cultura do em forma (HALL, 1997, p. 32), 

a cultura da magreza, da beleza, do esporte e outras. Nessa direção, o argumento desenvolvido 

neste capítulo é que existe uma demanda por normas e regulação de condutas acerca do corpo 

da mulher considerada fora do suposto padrão na medida em que o currículo do corpo em 

forma nas páginas do Facebook ensina que as mulheres devam emagrecer e obter um corpo 

sarado e sem gorduras indesejadas por meio do cuidado de si, normatizando assim o corpo da 

mulher. O cuidado de si diz respeito aos modos pelos quais o sujeito é estimulado a se fechar 

em si e estabelecer relações consigo mesmo (FOUCAULT, 2017c). A respeito da normatização 
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do corpo da mulher, há uma tecnologia nomeada aqui como tecnologia do corpo 

padronizado24 que opera por meio dos discursos médico, da saúde, da beleza, da nutrição, da 

estética e da educação física ao ditar normas e regular condutas com intuito que elas adquiram 

um corpo padrão. Essa tecnologia está disposta amplamente em vários artefatos culturais 

(filmes, novelas, televisão, outdoors, jornais, revistas, redes sociais etc.), como também, no 

currículo aqui analisado, o qual utiliza-se de estratégias e táticas para subjetivar a mulher a 

buscar ter um corpo desejável. 

Para Foucault (2016), o corpo está imerso num campo político e investido por relações 

de poder. Para o autor, o que há é um saber e um controle do corpo que não diz respeito 

especificamente à ciência do seu funcionamento. Ademais, a esse saber e esse controle 

denomina-se de “tecnologia política do corpo”. “Essa tecnologia é difusa, claro, raramente 

formulada em discursos contínuos e sistemáticos; compõe-se muitas vezes de peças ou de 

pedaços; utiliza um material e processos sem relação entre si” (FOUCAULT, 2016, p. 30). 

Contudo, apresenta uma matriz comum. Essa “[...] tecnologia política do corpo, quer dar conta, 

precisamente, dessa matriz comum às relações de poder e as relações de saber que tem por 

objeto o corpo” (CASTRO, 2016, p. 412). Em suma, a tecnologia do corpo padronizado no 

currículo analisado tem como principal objetivo instituir um certo tipo de corpo para a mulher, 

como também, associar a saúde com a beleza e a felicidade, a partir das táticas nomeadas por 

mim como tática da mamãe sarada, tática do corpo enformado, tática da barriga lisa e tática 

plus size. Cada uma dessas táticas será evidenciada e analisada em seções específicas que 

compõe este capítulo. 

Quero elucidar que minha intenção nesta pesquisa não é aprofundar análises a respeito 

da especificidade da educação física e dos exercícios físicos, mesmo que os atravessamentos 

que me constituíram como educadora física estejam presentes. Sendo assim, se torna 

interessante abordagem de conteúdos veiculados pelo currículo investigado sobre algumas 

particularidades desta área de conhecimento. Nessa situação, irei assumir outra direção que é a 

de procurar compreender como os discursos que dizem sobre o corpo, especialmente sobre um 

corpo belo, são mais direcionados às mulheres e como contribuem para produzir um corpo 

padronizado.  

 

5.1 A tática da mamãe sarada: o peso de antes? 

 

                                                
24 As palavras em negrito são para destacar os achados de pesquisa com nomeações feitas por mim.   
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A tecnologia do corpo padronizado é abrangente, pois está dispersa na sociedade. No 

currículo em análise, a tática da mamãe sarada funciona como meio para alcançar 

determinados objetivos lançando mão de estratégias de responsabilização das mulheres, da 

dependência de investimento sobre si e da especificidade gravídica. O termo tecnologia 

agrega a ideia de prática discursiva e consiste em situá-la “[...] em um campo que se define pela 

relação entre meios (tática) e fins (estratégia)” (CASTRO, 2016, p. 412). Ou seja, é como se a 

tecnologia dentro das relações de poder representasse algo maior, as táticas como o principal 

meio para se alcançar os fins por estratégias.  

O currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook opera com a tática da 

mamãe sarada na medida em que pretende estimular ex grávidas ao cuidado com o corpo 

(cuidado de si). O termo mãe25 foi utilizado, pois está relacionado com o próprio nome do 

programa proposto mamãe sarada, e assim, direciona o programa às mulheres que passaram 

pela gravidez. Dessa maneira, o programa interpela mulheres específicas e não mulheres de 

uma forma geral. Para Foucault (2017c) as experiências sociais e reflexões éticas em torno das 

práticas de si (às relações do sujeito com a auto observância) e da relação com o corpo na 

antiguidade se estabelece de maneira diferenciada no período moderno. O autor afirma que na 

antiguidade o sujeito não é incitado a se fechar em si, enquanto na modernidade ele aponta o 

sujeito para os modos de subjetivação, isto é, os modos pelos quais o sujeito estabelece relações 

consigo mesmo e atua como autor de sua própria subjetividade. Para isso, “[...] age sobre si 

mesmo, procura conhecer-se, controla-se, põe-se a prova, aperfeiçoa-se, transforma-se” 

(FOUCAULT; 2017c, p. 36). A tática da mamãe sarada, incita as mulheres que engravidaram 

a responsabilidade sobre si, pela gestão de si, pelo autocuidado e pela autorregulação sobre seus 

corpos. Foucault (2016, p. 165), define como tática a “[...] arte de construir, com os corpos 

localizados, atividades codificadas e as aptidões formadas, aparelhos em que o produto das 

diferentes forças se encontram majorando por sua combinação calculada”. O autor analisa as 

formas de exercícios de poder nas sociedades modernas, especialmente quando estuda a 

punição, fala de uma análise em termos de táticas e estratégias. As táticas dizem respeito a um 

conjunto de recursos utilizados, para fazer funcionar ou para manter o poder (CASTRO, 2016). 

Em suma, a tática interessa “[...] saber onde e como encontrar os indivíduos, [...] para 

                                                
25 Usei o termo “mães” para nomear mulheres que estiveram grávidas, porém entendo que nem todas mulheres 

chegam ao final da gravidez. Além disso, assim como Badinter (1985), compreendo o termo mãe, especialmente 

a maternidade, como uma distorção entre o mito e a realidade da experiência da mulher ser mãe. Mito esse criado 

a partir do discurso moralizador herdado de Rousseau e do discurso médico herdado de Freud (BADINTER, 1985). 

Ademais, assim como expõe Bujes (2002) a respeito de maquinarias e infância, penso que existe toda uma 

maquinaria de poder difusa pelo tecido social que formulou uma maneira específica da mulher viver a experiência 

dos seus corpos na gravidez. 
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poder a cada instante vigiar o comportamento de cada um, apreciá-lo, sancioná-lo” 

(FOUCAULT, 2016, p. 140). Desse modo, a tática da mamãe sarada, localiza e é endereçada 

a um grupo específico de mulheres - que engravidaram, mas já não estão mais grávidas - e se 

direciona a elas como alvos para que refletirem sobre si mesmas, sobre seus corpos e invistam 

em si próprias.  

 O currículo do corpo em forma é, portanto, um local de fabricação de sujeitos, isto é, 

de subjetivação. Às práticas nele investidas buscam constituir “[...] sujeitos de determinado 

tipo, com certas características, com certos modos de ser e de viver ao ocupar determinadas 

posições de sujeito que são disponibilizadas nos discursos” (RIBEIRO, 2013, p. 51). A posição 

de sujeito trata-se de um lugar no discurso que é disponibilizado, porém pode ou não ser 

ocupado por indivíduos diferentes. As análises sobre as posições de sujeito empreendidas e 

direcionadas para as mulheres pelo currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook 

remeteram-me a nomeá-las como posição mulher-mãe-sarada e mulher-mãe-cuidadosa. 

A posição de sujeito mulher-mãe-sarada é acionada pela tática da mamãe sarada e 

incita as mulheres a assumir características de mãe sarada - aquela que recupera rápido o peso 

de antes da gravidez e que se cuida para obter um corpo magro em um curto espaço de tempo. 

Mamãe sarada é um programa de treinamento online disponibilizado na página Corpo Esbelto 

destinado às mulheres que engravidaram, com o intuito de normalizar um corpo sarado. É 

importante destacar que o programa é destinado apenas para mulheres que passaram pela 

gravidez, e por isso, atua produzindo comportamentos generificados, como regulador de 

gênero. As lições parecem simples como esta: “Para queimar 500 KCAL: 45s PRANCHA 

ESTÁTICA; 1 min AGACHAMENTO; 30s POLICHINELO; 30s FLEXÃO PLANTAR + 

MAMÃE SARADA (AULA 1)” [grifos da página] (CORPO ESBELTO, 2019). Nessa 

situação, a tática da mamãe sarada utiliza-se da estratégia da responsabilização, isto é, por 

meio dos exercícios disponibilizados as mamães devem se responsabilizar em fazer o programa, 

e assim, poderão alcançar o fim proposto que é de ser uma mãe sarada. O termo sarada26 é 

sinônimo de curada, sadia, porém também assume um outro significado quando é atribuído a 

pessoas que praticam exercícios, podendo ser o mesmo que uma mulher malhada, o que 

significa estar em boa forma física. Essa expressão está culturalmente associada ao corpo 

magro, uma vez que é comum ouvir barriguinha sarada e corpo sarado como sinônimo de 

emagrecimento. No currículo analisado, a lição “Descubra como recuperar o corpo de antes da 

                                                
26 Disponível em: https://www.dicio.com.br/sarada/. Acesso em : 29  mar. de 2019.  

https://www.dicio.com.br/sarada/
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gravidez” (CORPO ESBELTO, 2019), é a mais ensinada e parte do princípio que toda mulher 

antes de engravidar tinha corpo dentro dos padrões considerados normais ou que estaria 

satisfeita com seu peso antes de engravidar. Acredito que todas as mulheres que engravidaram 

não apresentavam antes o suposto peso ideal. Além do mais, não seria possível confirmar qual 

seria o peso de antes dessas mulheres. Penso que mulheres com baixo peso antes de 

engravidarem não se apresentariam fora desse suposto padrão. Como também, mulheres que 

apresentavam um peso elevado antes da gravidez não necessariamente estariam insatisfeitas 

com a aparência de seus corpos.  

Ao enunciar na postagem o imperativo descubra, este interpela a seguidora da página a 

seguir o programa. Assim sendo, o currículo, funciona também, como prática de significação, 

pois “[...] fabrica os objetos de que ele fala [...], também produz os sujeitos aos quais fala, os 

indivíduos que interpela” (SILVA, 2001, p. 12).  

Esta lição lança mão dos discursos médico, da beleza, da nutrição, especialmente da 

educação física - um certo tipo de corpo como ideal: aquele que apresenta padrão já reconhecido 

por certas mulheres (FREITAS et al, 2010). Percebe-se assim que, o suposto corpo de antes que 

o currículo demanda à mulher a obter por meio do discurso da beleza é o corpo magro, uma vez 

que a cultura ocidental atribuiu ao corpo magro um significado positivo, produzindo assim a 

cultura da magreza. Nem toda mulher quer ser magra. Ser magra não implica em saúde.  

Vale destacar que o aumento de peso na gravidez é algo fisiológico, que ocorre devido 

ao próprio peso da criança que pesa em média três quilos. Acrescentando-se a esse peso 

materiais como placenta, líquidos e resíduos, teremos uma média de mais três quilos (ARTAL; 

WISWELL; DRINKWATER, 1999). Dessa maneira, ocorre fisiologicamente um aumento por 

volta de seis quilos no peso da mulher. Outro fator fisiológico é o aumento do tamanho do útero 

e o tempo necessário para a involução desse órgão, por exemplo, que demora em média, seis 

meses para voltar à sua condição de antes da gravidez (ARTAL; WISWELL; DRINKWATER, 

1999), o que pode causar diferenças corporais. Contudo, o currículo analisado insiste, por meio 

do discurso da educação física dizendo os tipos de exercício que se deve fazer, que a mulher 

volte rapidamente a forma física de antes da gestação sem mesmo respeitar o tempo fisiológico 

para a transformação desse corpo. 

O currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook ensina reiteradamente a ex 

gestante a voltar ao corpo de antes em outras enunciações como: “o que está esperando para 

começar as aulas que vão mudar a sua vida e que vão te devolver o seu corpo de antes da 

gravidez?” (CORPO ESBELTO, 2018). O dito remete a realização das aulas com a felicidade, 

haja vista que estas mudarão a vida das seguidoras. A técnica da repetição é utilizada para 
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capturar as mulheres, uma vez que em diversas postagens, em dias e meses diferentes estava 

disponibilizado esse mesmo conteúdo. Os imperativos: descubra, faça, recupere e queime 

(CORPO ESBELTO, 2019) são frequentes nas postagens. 

Em vista disso, o que ocorre é a tentativa de criação de uma verdade, visto que um 

enunciado repetido diversas vezes pode se tornar verdadeiro. Para Foucault (2008, p. 126), por 

mais que o enunciado não seja escondido, nem por isso é visto, é necessária “[...] certa 

conversão de olhar e atitude para poder reconhecê-lo e considerá-lo em si mesmo”. Nesse 

sentido, trata-se de esquematizar as coisas ditas, situá-las em campos discursivos e questionar: 

por que isso “[...] é dito aqui, desse modo, nessa situação” (FISCHER, 2001a, p. 205). 

A tecnologia do corpo padronizado utiliza-se da tática da mamãe sarada para 

melhor abordar as seguidoras. As lições empreendidas no currículo em análise são intencionais, 

determinadas por relações de poder que tem o claro intuito de transformar, modificar, criar, e 

assim, produzir mulheres de certo tipo. Dessa maneira, todo currículo é formulado para 

modificar algo em alguém (SILVA, 2002). “Contudo, como em todo currículo, o que se ensina 

é aprendido de diferentes formas, pois nos constituímos de diferentes maneiras por meio de 

processos de subjetivação” (RIBEIRO; FONSECA, 2018, p. 301) não quer dizer que todas as 

mulheres que tem acesso a essa tecnologia e a essas táticas do currículo do corpo em forma 

nas páginas do Facebook são subjetivadas da mesma maneira.  

Por outro lado, não se pode negar que o currículo investigado atua como um local de 

subjetivação, pois nas postagens analisadas, as seguidoras não questionaram nenhuma vez, nos 

comentários da página, o programa disponibilizado no período analisado. Para Rose (2001, p. 

143), a subjetivação refere-se a composição e a “[...] recomposição de forças, práticas e relações 

que tentam transformar - ou operam para transformar - o ser humano em variadas formas de 

sujeito, em seres capazes de tomar a si próprios como sujeitos das suas próprias práticas e da 

prática de outros sobre eles”. Em suma, a subjetivação refere-se ao sujeito “[...] que trabalha e 

pensa sobre si mesmo” (VEIGA-NETO, 2014, p. 111).  

Assim, ainda que nem todas as mulheres assumam uma posição de sujeito-mãe-sarada, 

o que o currículo investigado se propõe a fazer é incitar essas mulheres a se fecharem em si, 

responsabilizando-as pelos cuidados com seus corpos. Fato comprovado pelo dito: “Não se 

anule nem mais um dia e venha agora cuidar de si mesma!” [grifos meus] (CORPO ESBELTO, 

2019). Outra enunciação que estimula a auto observância disponibilizada pelo currículo: “Não 

perca mais tempo, mamãe! Essa é a hora de cuidar de si mesma e ter o corpo que você merece 

ter!” [grifos meus] (CORPO ESBELTO, 2019). 

A estratégia da responsabilização continua operacionalizada, pois cabe à mulher se 
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responsabilizar pelo uso de apenas “14 minutinhos” do seu dia para obter o corpo de antes da 

gravidez, como mostra a postagem presente na Figura 3. 

Figura 3:  O corpo de antes da gravidez 

 

Fonte: Página Corpo Esbelto no Facebook27 

Essa responsabilização lança mão das relações de poder expressas pelo discurso da 

ciência. A apresentação do programa de exercícios “Mamãe sarada”, que pode ser visto na 

descrição ao lado direito da figura 3, é vinculado ao nome da pessoa que o criou e apresenta, 

como forma de endossar sua eficácia, a titulação de “mestre em Ciência do Esporte”. A esse 

respeito, Foucault (2016), mostra que o discurso científico ganha força no período moderno, 

especialmente com a ciência positivista. Associar o título de especialista reforça as relações de 

poder e a validade para o programa feito em poucos minutos e em poucos dias tornar-se eficaz.  

De acordo com o programa, as aulas são oferecidas em vídeos aulas que “tem duração de 14 

minutos, e por fim, o programa todo dura 60 dias” (CORPO ESBELTO, 2019).  

Outrossim, falar da formação pela UFMG, significa ser habilitada em uma das melhores 

e pioneiras universidades em desenvolver estudos em ciências esportivas. O discurso da ciência 

é acionado com o intuito de qualificar ainda mais o programa proposto por meio de um regime 

de verdade, já que se utiliza de um discurso de autoridade. De acordo com Foucault (2014b) 

                                                
27 Disponível em: 

https://www.Facebook.com/facecorpoesbelto/photos/a.1412153362402807/2272528843.031917/?type=3&theate

r. Acesso em: 18 jan. de 2019. 

 

https://www.facebook.com/facecorpoesbelto/photos/a.1412153362402807/2272528843031917/?type=3&theater
https://www.facebook.com/facecorpoesbelto/photos/a.1412153362402807/2272528843031917/?type=3&theater
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toda sociedade tem seu regime de verdade e escolhe em cada época qual discurso irá funcionar 

como verdadeiro. O autor também esclarece que “[...] todo sistema educativo, [no caso aqui o 

currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook] é uma maneira política de manter 

ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem 

consigo” (FOUCAULT, 2014c, p. 41). 

Além do mais, quando se olha a ciência enquanto discurso, ou seja, como um campo 

circunscrito e delimitado, percebe-se as condições que determinadas verdades e normas 

prevalecem sobre outras em determinado período histórico (FOUCAULT, 2014a). Assim, o  

currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook, como um artefato cultural 

contemporâneo, reforça normas e padrões acerca do corpo da mulher inscritos para além de um 

corpo biológico, demandando um corpo regulado e controlado por forças que comprovam uma 

ação política sobre ele e que para funcionar precisam da próprio autogoverno das mulheres.  

As estratégias da responsabilização, da dependência de investimento sobre si e da 

especificidade gravídica são utilizadas para colocar em funcionamento a tática da mamãe 

sarada. Assim, mais uma vez, o currículo do corpo em forma, por meio da estratégia da 

responsabilização segue em funcionamento quando disponibiliza o seguinte conteúdo sobre 

queimar calorias: 

É um dos programas de exercícios online de uma plataforma chamada Queima 

Diária! Dentro dessa plataforma há mais de 20 opções de programa de 

exercícios para vocês fazerem incluindo planos nutricionais para orientá-las 
na alimentação! Vocês podem acessar a plataforma a partir de qualquer 

dispositivo eletrônico que esteja conectado na internet! Também pode colocar 

os treinos na televisão (se sua Tv for Smart Tv você entra no site da Queima 
Diária através do navegador da TV) conectando seu celular, tablet ou 

notebook à TV por um cabo HDMI (CORPO ESBELTO, 2019). 

 

O nome queima diária está relacionado com perder calorias diariamente, e como 

facilidade colocam que oferecem mais de 20 programas diferenciados. Além disso, o fato de 

conectar-se de qualquer dispositivo eletrônico (celular, tablet, notebook e TV), interpela mais 

ainda as seguidoras, uma vez que estamos vivenciando no século XXI uma cibercultura, na 

qual os acessos ao universo virtual são facilitados. Diante desse fato, o programa ensina que se 

deve perder calorias diariamente e, portanto, estabelecer relações consigo mesma para 

transformar-se (FOUCAULT, 2017c, p. 36), aliás, transformar o corpo. 

A soma do discurso da nutrição ao discurso da educação física no programa “mamãe 

sarada”, convoca as mulheres a incluir “planos nutricionais para orientá-las na alimentação!” 

(CORPO ESBELTO, 2018). Assim, as formas de regulação se tornam mais sofisticadas, 
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ensinando-se que para recuperar o corpo, além do programa de exercícios proposto, deve-se 

fazer um programa alimentar. Dessa forma, o currículo do corpo em forma nas páginas do 

Facebook corporifica o discurso da nutrição, pois o “bem comer” surge como forma de controle 

e regulação desses corpos (SCHWENGBER; MEYER, 2011, p. 304). 

É comum o discurso da nutrição lançar mão do discurso da saúde para estimular o 

cuidado de si, como por exemplo, o surgimento de nutricionistas especializados em gestação, 

em nutrição esportiva e clínica. Todavia, não é apenas a saúde que ganha destaque, pois o apelo 

aos cuidados estéticos é costumeiramente estimulado, recomendando-se cremes para estrias, 

massagens redutoras e outras práticas que têm como intuito buscar garantir o cuidado de si e, 

por meio dele, a felicidade. Assim sendo, o discurso da nutrição alia-se aos discursos da saúde, 

da estética, da educação física e da beleza para responsabilizar as mulheres a se cuidarem cada 

vez mais, e assim, atingirem o corpo desejável. 

O currículo do corpo em forma segue com a tática da mamãe sarada ao colocar o 

corpo anterior à gravidez como algo supostamente sonhado e que tem centralidade na vida das 

mulheres. Assim, enuncia-se: “Você sonha em recuperar seu peso de antes da gravidez? Então 

não perde tempo e vem comigo e com mais 45 mil mamães começar os treinos que vão mudar 

a sua vida!” (CORPO ESBELTO, 2019). Vale reiterar que em nenhum momento se discute 

qual seria o corpo anterior, e essa ocultação viabiliza à leitora pressupor que o corpo sonhado é 

o corpo padrão produzido pela cultura ocidental. Ao chamar atenção ao fato de outras “45 mil 

mulheres” também estarem vivenciando o mesmo processo pós-parto, a estratégia é a de 

convencer às ex gestantes que milhares de outras mulheres querem a mesma coisa. Logo, não 

estão sozinhas.  

Para Márcia Luiza Figueira (2017, p. 126) não são poucos os discursos e as estratégias 

elaboradas em nome do culto ao corpo, as quais associam à “[...] saúde à beleza e desta com a 

felicidade”. Sendo assim, a palavra sonho remete a um sentimento de felicidade. Outra 

enunciação que remete a felicidade é evidenciada no currículo investigado pelo dito: “Amanda 

perdeu 13 kg em um ano fazendo o programa e hoje se sente muito feliz consigo mesma!” 

(CORPO ESBELTO, 2019). 

Ainda com intuito de empreender um corpo desejável às ex grávidas, o currículo do 

corpo em forma utiliza-se de outra estratégia, a da dependência de investimento sobre si que 

tem como objetivo convencer essas mulheres que, para ser uma “mamãe sarada”, tudo depende 

apenas do esforço pessoal, como evidencia a próxima postagem. 

Figura 4: Só depende de você! 
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Fonte: Página Corpo Esbelto no Facebook28 

Schwengber e Meyer (2011) veem o contexto contemporâneo como uma busca da 

otimização da saúde pela autovigilância, pois trata-se de mudar os comportamentos em relação 

às condutas individuais e da prova de “[...] boa observância e de otimização de si’ 

(SCHWENGBER; MEYER, 2011, p. 303). A partir desse contexto, muda-se a relação da 

mulher com o próprio corpo na medida em que “[...] cada mulher se torna a única responsável 

pela sua aparência” (SANT´ANNA, 2005, p. 130).  

Práticas para o cuidado de si, são reiteradas no currículo investigado quando se diz, por 

exemplo no excerto de texto que acompanha a Figura 4, que “[...] a única pessoa que pode 

transformar sua vida e mudar seu corpo É VOCÊ! FAÇA POR VOCÊ! Você CONSEGUE 

SIM!” [grifos da página] (CORPO ESBELTO, 2018). Sendo assim, a página ensina a emagrecer 

e tonificar o corpo para adquirir padrões de beleza aceitos socialmente, haja vista que nenhuma 

postagem disponibilizada pelo currículo investigado aborda os benefícios à saúde relacionados 

com a perda de peso para quem apresenta demasiado peso, como por exemplo, a diminuição de 

riscos de desenvolver doenças metabólicas, diabetes tipo 2, hipertensão e doenças vasculares 

(CARNEVALI JUNIOR et al., 2013). 

Além disso, para reforçar o cuidado de si, o currículo assim ensina: “Para conseguir 

emagrecer e tonificar seu corpo, é preciso treinar todos os dias” [grifos meus] (CORPO 

                                                
28 Disponível em: 

https://www.Facebook.com/facecorpoesbelto/photos/a.1412153362402807/2275741452710656/?type=3&theater

. Acesso em: 23 jan de 2019. 

https://www.facebook.com/facecorpoesbelto/photos/a.1412153362402807/2275741452710656/?type=3&theater
https://www.facebook.com/facecorpoesbelto/photos/a.1412153362402807/2275741452710656/?type=3&theater
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ESBELTO,2019). A prescrição de treinar todos os dias pode levar a praticante a atingir um 

overreaching, o que quer dizer, alcance do limite do treinamento ao realizar um esforço além 

das capacidades físicas da praticante (FLECK; SIMÃO, 2008) e, ao invés do exercícios ser 

benéfico ao corpo, pode tornar-se prejudicial na medida em que, por exemplo, uma mulher com 

baixo condicionamento físico necessita se recuperar mais do que as com nível mais elevado, já 

que, uma das formas de recuperação é o repouso. Ou seja, treinar em dias alternados permitiria 

uma melhor recuperação da lesão provocada pelo exercício (FLECK; SIMÃO, 2008). Portanto, 

me parece que o currículo ao indicar treinos diários está muito mais preocupado com respostas 

mais rápida de perder peso, emagrecer e tonificar o corpo, isto é, treinar todos os dias fará a 

mulher alcançar logo tais objetivos e também a fará acessar a página do Facebook diariamente.  

Outro conteúdo é disponibilizado com a intenção de interpelar a ex gestante a treinar 

Hard29, sem que haja uma individualização para a prescrição dos exercícios. Importante pontuar 

que treinar todos os dias não garante emagrecimento. Emagrecer demanda outras condutas 

associadas, como por exemplo, alimentação adequada, fatores metabólicos de crescimento 

muscular, adequação de variáveis de prescrição, e que deverão ser adequados individualmente 

(CARNEVALI JUNIOR et al., 2013).  Então, sem dúvida, o currículo do corpo em forma nas 

páginas do Facebook tem como intenção ensinar que para obter o corpo padrão, além de treinar 

todos os dias é preciso treinar muito intenso. Esse fato pode ser confirmado pela seguinte 

enunciação: “TE DESAFIO A FAZER O MAMÃE SARADA HARDCORE” [grifos da página].  

Mamães, para quem ainda não sabe, eu elaborei outros programas, além do 
@mamãe sarada que estão todos em uma mesma plataforma chamada Queima 

Diária! Um desses programas é o mamãe sarada hardcore, que é uma versão 

mais intensa e difícil do programa normal! Então se você quiser perder mais 

peso, medidas, tonificar ainda mais esse corpo, ou até mesmo se desafiar, vem 

comigo fazer o mamãe sarada hardcore (CORPO ESBELTO, 2019).  

 

Mais uma vez o currículo em análise generaliza a prescrição de exercícios pois convoca 

todas as mulheres a fazerem exercícios intensos para perder mais peso, medidas e tonificar. 

Para Carnevali Junior et al. (2013, p. 226) “[...] a tentativa de generalizar e encontrar uma 

fórmula ‘mágica’ para o emagrecimento é um tanto quanto ilusória, pois este compreende um 

fenômeno multifacetado em que diversas variáveis devem ser levadas em consideração”, e 

assim, escolher a melhor estratégia a ser adotada para esse fim. Ademais, a expressão “TE 

DESAFIO” interpela muito mais as seguidoras pois atua como uma provocação. Outro ponto 

                                                
29 Palavra em inglês que significa difícil.  
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importante de evidenciar, é que os exercícios propostos pelo programa “mamãe sarada” não 

relata a importância de alterar a prescrição de treino após um determinado período. Para Gentil 

(2014), o corpo atinge um platô de treino e passa a não responder bem aos estímulos, e por isso, 

necessitam ser readequados. 

O currículo do corpo em forma, segue com a estratégia da dependência de 

investimento sobre si, ao regular condutas e ensinar normas de comportamento. O currículo 

em análise utiliza como estratégia de estímulo a disponibilização de várias imagens do tipo 

antes e depois de mulheres ex grávidas que emagreceram. Aqui, na figura de número 5, trago 

um exemplo: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Perdeu 29 quilos com “mamãe sarada” 

 

Fonte: Página Corpo Esbelto no Facebook30 

A imagem mostra um antes e um depois de realizar o programa de treinamento 

disponibilizado no currículo. A figura representada pelo antes com ombros caídos, como se não 

estivesse satisfeita com o seu corpo, pois apresenta-se séria na foto, sem expressar sorriso no 

                                                
30 Disponível em: 

https://www.Facebook.com/facecorpoesbelto/photos/a.1412153362402807/2287659098185558/?type=3&theate 

Acesso em 11 de Fevereiro de 2019. 

https://www.facebook.com/facecorpoesbelto/photos/a.1412153362402807/2287659098185558/?type=3&theater
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rosto. Já a foto do depois, a mesma mulher aparece sorrindo e com os braços levantados e 

contraídos, comumente utilizado pelas pessoas para mostrarem que estão fortes. Para Goellener 

(2003, p. 38), há uma “[...] representação específica de beleza feminina que tem como sua 

máxima expressão a harmonia e a proporção das formas corporais”. Dessa forma, a mulher da 

imagem só expressa felicidade quando atinge um certo padrão de corpo, que inclui uma 

proporcionalidade em que a cintura se apresenta mais estreita em relação ao quadril. É 

importante colocar também que a barriga só é colocada a amostra por Ana Paula na fotografia 

quando ela é eliminada. Para Elisa Pacheco (2014) a mulher expor a barriga pode estar 

associado com a expressão barriga negativa disponibilizada amplamente pela mídia no ano de 

2013. 

Na contemporaneidade, na maioria das sociedades, a gordura é tida como algo 

indesejável, que precisa ser eliminada. Eliminar as marcas deixadas pela gravidez, nesse 

sentido, é fundamental no currículo analisado. Entretanto, nem sempre as mulheres grávidas e 

ex gestantes foram motivadas a realizar exercícios físicos e nem a emagrecerem. Segundo 

Schewengber (2006), foi a partir das últimas décadas do século XX que ocorreu o pavor das 

marcas deixadas pela gravidez. São elas: aumento de peso, manchas, celulites, estrias, flacidez 

e cicatrizes. Esse pavor é reforçado nas postagens disponibilizadas pelo programa Mamãe 

sarada e confirmada na assertiva: “Reduzindo o peso e a gordura corporal ao mesmo tempo em 

que te ajuda a ganhar massa magra e reduzir a flacidez!” (CORPO ESBELTO, 2019). 

 Na descrição ao lado da Figura 5, a enunciação: nós temos muito orgulho de nossas 

alunas, evidencia que o currículo opera como uma instituição pedagógica. Para Larossa (1999, 

p. 33), “[...] práticas discursivas nas quais se produzem e se mediam as histórias pessoais não 

são autônomas”, assim como a história de Ana Paula trazida no texto à direita da imagem. Estas 

estão ligadas a instâncias sociais coativas e normativas, no caso do currículo do corpo em 

forma nas páginas do Facebook, como um local pedagógico e como um lugar onde “[...] o 

sujeito é induzido a interpretar-se a si mesmo, a reconhecer-se a si mesmo como personagens” 

(LAROSSA, 1999, p. 33). Sendo assim, ao contar a história de Ana Paula como alguém que 

não acreditava que podia emagrecer, que estava de autoestima baixa, mas conseguiu perder 29 

kg, o que havia sido dito em lição anterior é reforçado: “você consegue”. Reforça inclusive as 

representações de mulheres magras, pois “[...] estão sempre relacionadas com o conhecimento 

que circula na sociedade; suas imagens trazem sempre signos, significantes e significados que 

nos são familiares” (SABAT, 2017, p. 150). Em suma, a estratégia da dependência de 

investimento sobre si educa que perder peso e emagrecer é o melhor e o desejável. E mais que 

isso: “só depende de você”. 
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Outra estratégia instrumentalizada pela tática da mamãe sarada é a da especificidade 

gravídica. Essa estratégia tem como propósito educar ex grávidas à necessidade de um 

treinamento específico pelo fato de já terem engravidado, a partir das enunciações: 

“EXERCÍCIOS que são ESPECÍFICOS para o SEU CORPO que já passou por tantas 

transformações depois da gravidez e merece um carinho especial, né?” [grifos da página] 

(CORPO ESBELTO, 2019); Ou ainda: “os treinos dos programas são ESPECÍFICOS para as 

NECESSIDADES do SEU CORPO’’ [grifos da página] (CORPO ESBELTO, 2019). Assim, as 

lições ensinam que o período pós gravídico é um período específico, e, por isso, os exercícios 

do programa Mamãe sarada são ideais para tal período. 

Fica claro que há uma politização do corpo da mulher engendrado pelo currículo do 

corpo em forma nas páginas do Facebook. A politização diz respeito às ações de 

micropoderes que apesar de não ser localizada em uma instituição específica, apresenta-se 

dispersa pelo tecido social (FOUCAULT, 2016). Para Foucault (2014a) nada apresenta-se 

aquém do poder. Há uma intencionalidade e um sujeito a ser direcionado, interpelado, 

capturado, disciplinado, isto é, assujeitado (FOUCAULT, 2016). Nesse caso, mulheres ex 

grávidas, por terem estado gestantes necessitam de tratamentos específicos, como se todas 

ocupassem o mesmo lugar. Contudo, não é o fato delas terem passado pela gravidez que as 

fazem necessitarem de uma especificidade, que aqui aparece mais uma vez generalizada. 

Também é possível perceber o tratamento da gravidez como estado de exceção, quase como 

uma patologia da qual a mulher deve se livrar. 

 No que diz respeito aos exercícios físicos e gravidez, existe uma rede discursiva 

operando para que as mães tenham cuidados com o corpo, com a pele e com a prática de 

exercícios, ocorrendo uma “politização do feminino e da maternidade”, para além do período 

gravídico presente no currículo investigado (SCHEWENGBER, 2006, p. 16). Para 

Schewengber (2006), a politização do feminino e da maternidade diz respeito a uma rede ampla 

de discursos e saberes que, a partir do século XX, possibilitaram a inserção e a difusão de outros 

padrões de vivência para a experiência da gravidez.  

O movimento que coloca em funcionamento a “politização do feminino e da 

maternidade” está presente amplamente na sociedade (SCHEWENGBER, 2006, p. 14). Assim, 

é comum programas de treinamentos e academias especializadas para gestantes, por exemplo, 

programa gestativa31 também disponibilizado nas páginas analisadas do Facebook e elaborado 

                                                
31 Um programa específico para gestante disponibilizado no Facebook. Disponível em: 

https://www.Facebook.com/drluanalves/photos/basw.AbokM_MVqij9ahh4LSMJW-qB1smNVKRW-gfFuDt-

Z01EkEavXJbGyBP3-kwUQ46uwYEqKgHfm61saW7JQkUrvtgbzKDwsZuXUl4. Acesso em: 13  jul de 2019. 

https://www.facebook.com/drluanalves/photos/basw.AbokM_MVqij9ahh4LSMJW-qB1smNVKRW-gfFuDt-Z01EkEavXJbGyBP3-kwUQ46uwYEqKgHfm61saW7JQkUrvtgbzKDwsZuXUl4
https://www.facebook.com/drluanalves/photos/basw.AbokM_MVqij9ahh4LSMJW-qB1smNVKRW-gfFuDt-Z01EkEavXJbGyBP3-kwUQ46uwYEqKgHfm61saW7JQkUrvtgbzKDwsZuXUl4
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com intuito de atender as gestantes. O referido programa divulga que a gestante passa por um 

momento diferente e que precisa ser cuidada de uma forma específica. Para Badinter (1985), a 

maternidade foi colocada pela sociedade como uma essência feminina inata e não compreendida 

em grande parte como um comportamento social e variável de acordo com os costumes de cada 

época. Outro exemplo, é a existência de centros de estética com tratamentos específicos para 

esse período com intuito de regular e controlar o corpo da gestante. A mídia atual é como um 

espaço de reduplicação dos enunciados (FISCHER; 2001a), pois é comum os discursos que 

dizem sobre gestação (médico, nutrição, estética, saúde), circularem nos diversos espaços 

midiáticos (televisão, jornais, filmes, novelas, redes sociais), e assim, reforçam a rede discursiva 

que produz a valorização do sujeito mulher-mãe-sarada. 

Também é possível confirmar que os ensinamentos disponibilizados pela página Corpo 

Esbelto por meio do conteúdo divulgado pelo programa Mamãe sarada, “[...] faz um declarado 

movimento no sentido de posicionar a mulher gestante, diferenciando-se da posição mulher” 

(SCHWENGBER; MEYER, 2011, p. 295), ao divulgar que os treinos atendem “às 

necessidades específicas de uma mãe!” [grifos meus] (CORPO ESBELTO, 2019). 

Com isso, os ensinamentos do currículo analisado buscam generalizar e colocar todas 

as mulheres em um mesmo pacote, pois não é o fato de terem sido grávidas que necessitam de 

cuidados específicos, e sim, por ser uma pessoa como qualquer outra, e todas devem ter um 

programa de treinamento que atenda às necessidades individuais, e não, especialmente, por 

terem engravidado. Fleck e Simão (2008) apontam o programa de treinamento, como sendo 

uma manipulação das variáveis - tempo, duração, velocidade, intensidade etc. - importantes na 

elaboração do programa que devem ser utilizadas para promover uma melhor resposta 

fisiológica, e, assim, obter melhores resultados ao longo do tempo. Ou seja, não é o fato de as 

mulheres terem estado grávidas que leva a necessidade de um programa específico para 

mamães. 

As enunciações que buscam diferenciar a posição de mulher-mãe para da posição 

mulher está disponibilizada insistentemente no currículo investigado da seguinte forma: “um 

programa de emagrecimento online exclusivo para as mães. Foi feito pensando nas mudanças 

no seu corpo, nada genérico, por isso eficaz!” [grifos meus] (CORPO ESBELTO, 2019). Qual 

seria a diferença de uma mulher para uma mulher mãe? A meu ver nenhuma, pois compreendo 

que existe toda uma maquinaria discursiva operando para colocar a mulher mãe como uma 

mulher mais completa em relação a mulher que não é. Como se o fato de ter sido mãe a tornaria 

mais mulher, ou quase, uma super mulher. Além disso, o corpo demandando às mulheres é o 

corpo magro, na medida que descreve como sendo um “um programa de emagrecimento 



83 
 

online”. Além de induzir a crença que foi feito individualizado, o que não é verdade, pois serva 

qualquer mulher que acessa o programa, mesmo que com o rótulo de mãe. 

Portanto, toda rede discursiva produzida para as relações que as mulheres devem ter 

durante a gravidez para os cuidados de si estão empreendidas no currículo do corpo em forma 

nas páginas do Facebook e ultrapassa o período gestacional podendo ser confirmada pela 

existência de um programa de exercício específico Mamãe sarada direcionado às mulheres ex 

grávidas. 

 A tática da mamãe sarada segue com a estratégia da especificidade gravídica e 

busca empreender uma posição de sujeito mulher-mãe-cuidadora. Essa posição demandada a 

mulher além de instruir cuidados com o corpo, também reforça normas e regulação de papéis 

sociais como mãe, responsável pelo lar, filhas e marido, isto é, a mulher como cuidadora. No 

currículo investigado pode ser evidenciada no dito: “Mamãe sei que seu tempo é bastante 

difícil com filhos, família, marido, trabalho...cansa só de pensar né?! Mas agora Você não 

precisa mais se anular por causa da rotina corrida! Com o mamãe sarada você treina no 

conforto da sua casa” [grifos meus] (CORPO ESBELTO, 2019). Para Costa (2004), a entrada 

do médico no lar burguês agregou tarefas à mulher vistas como se fossem específicas do seu 

gênero, e assim, sugere a queda do poder do pai e a promoção da mulher como cuidadora.  

 Além disso, a posição de sujeito mulher-mãe-cuidadora investida pelo currículo 

analisado ensina a mulher além de ser cuidadora, apresentar-se também, como aquela que se 

cuida, fato esse comprovado pela enunciação: “Para cuidar do seu filho você precisa cuidar 

de você primeiro” [grifos meus] (CORPO ESBELTO, 2019). O reforço com o cuidado de si é 

mostrado no dito: “Não perca mais tempo mamãe! Essa é a hora de cuidar de si mesma e 

ter o corpo que você merece ter!” [grifos meus] (CORPO ESBELTO, 2019). Segundo 

Sant´Anna (2005), historicamente, ensinou-se às mulheres que a beleza era um dom que deveria 

ser cultivado, e que a feiura poderia ser evitada. Isso se deu por meio da repetição insistente de 

regras de elegância, higiene, cuidados com as unhas, pele, olhos e cabelos, cuidados estes 

destinados unicamente ao corpo feminino (SANT’ANNA, 2005). Assim sendo, a mulher tem 

que se cuidar em qualquer intervalo de tempo que tiver, aproveitando para treinar e cuidar da 

aparência, não devendo apresentar-se fora do padrão desejável.  

Além disso, normas de comportamento construídas historicamente não se deram apenas 

com a aparência física e com o corpo também, diferenciou papéis sociais a serem 

desempenhadas por homens e mulheres (MEYER, 2017). No currículo investigado, as normas 

sobre a mulher ter responsabilidade para o cuidado com os filhos estão reveladas a partir da 

lição: “A Monalisa sabe que precisa cuidar de si mesma para estar disposta e bem para cuidar 
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dos três filhos! É por isso que ela não perde nenhuma aula do programa e ainda se diverte na 

hora de fazer” (CORPO ESBELTO, 2019). 

 As normas de condutas diferenciadas para homens e mulheres, destacam-se no discurso 

religioso que atua como o principal responsável por instituir à mulher a responsabilidade dos 

cuidados com a casa, marido e filhos. O provérbio da bíblia “toda mulher sábia edifica sua casa; 

mas a tola a derruba com as próprias mãos”32 serviu como estratégia para firmar essas 

prerrogativas, como também, reforçar a heterossexualidade como sendo a sexualidade normal. 

A mulher interpelada pelo currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook como mãe, 

cuidadora e que se cuida, atende ao modelo produzido pelo discurso religioso (casada com um 

homem - marido; tem filhos gerados por um casal hétero e ainda trabalha). Além de normas, 

condutas e papéis sociais diferenciados para homens e mulheres, práticas de exercícios físicos 

também foram sendo diferenciadas por gênero ao longo da história. O programa de exercícios 

“mamãe sarada” ao enunciar repetidamente a palavra casa ensina à mulher que o espaço 

privado, ou seja, do lar é o melhor para ela se dedicar. A lição “no conforto de sua casa” 

(CORPO ESBELTO, 2019) é reiterada pelo currículo pelo dito: “Mamães, eu sei que muitas de 

vocês pensam “fazer exercícios em casa pode ser eficiente”? E eu estou aqui para dizer que 

sim!” (CORPO ESBELTO, 2019). Além disso, ensina-se que a mãe deve desempenhar seu 

papel em tempo cheio e ainda pode estimular suas crianças a fazer o programa. Fato evidenciado 

pela enunciação: “Ela faz a aula no conforto de sua casa e as crianças ainda aproveitam esse 

momento para tentar fazer igual a mamãe!” (CORPO ESBELTO, 2019). Portanto, o currículo 

do corpo em forma nas páginas do Facebook demanda que a mulher desenvolva papel de 

mãe até mesmo na hora que se exercita. O currículo investigado ainda reforça a lição:  

 

Depois que engravidamos e temos filhos, só pensamos neles, né? As 

nossas necessidades viram as necessidades de nossos filhos e acabamos 

deixando de pensar em nós mesmas. Para podermos ser as mães que 

queremos para nossos filhos temos que ter, disposição, bom humor e 

bem estar (CORPO ESBELTO, 2019).  

 

Já é comum lugares nos quais as mulheres assumem a posição de mulher-mãe em 

tempo total, inclusive quando se exercitam, uma vez que existem academias em diferentes 

estados do Brasil com programas de exercícios para as mães fazerem juntos com seus filhos, 

inclusive utilizando o peso da criança para se exercitar. 

 A estratégia da especificidade gravídica é acionada e coloca mais uma vez a tática 

                                                
32 Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/14. Acesso em: 10 de Nov de 2019. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/14
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da mamãe sarada em funcionamento. As prescrições de aula, como já anteriormente 

exemplificadas, são exercícios que utilizam apenas o peso do próprio corpo. Exercícios com 

pesos, como por exemplo a musculação, não é prescrita. Assim, as aulas disponibilizadas e 

destinadas às “mães”, além de diferenciar a posição de mulher- mãe da não mãe, ensina que 

a prática de exercício deve se dar de maneira generificada (mais adequado para a mulher), como 

se para as mulheres fossem destinados exercícios mais leves, ainda que as seguidoras sejam 

estimuladas a treinar Hard (CORPO ESBELTO, 2019). Como exemplo de aula tem-se: 

“PRANCHA ESTÁTICA + POLICHINELO + FLEXÃO PLANTAR” [grifos da página] 

(CORPO ESBELTO, 2019). Helena Altmann (2015) relata que a educação esportiva de 

mulheres, ao longo da história se deu de maneira generificada onde o corpo da menina foi 

educado de maneira distinta dos meninos. Para a autora, esse fato pode ser percebido, por 

exemplo, nos calçados infantis, “[...] que no Brasil, são extremamente diferenciados por 

gênero” (ALTMANN, 2015, p. 31). 

Para Altemann (2015), os calçados produzidos para meninos são mais confortáveis, e 

assim, mais apropriados para o movimento. Já os calçados das meninas, são menos 

confortáveis, pois atendem preferencialmente a critérios estéticos. A autora destaca que sapatos 

infantis com salto alto são comercializados para meninas desde o momento que elas são capazes 

de dar o primeiro passo. Diante disso, o currículo do corpo em forma nas páginas do 

Facebook corrobora para educar práticas corporais diferenciada para as mulheres. 

A expressão “no conforto da sua casa” atua como um subterfúgio para estimular o 

espaço privado (lar) como um local para a mulher ocupar, uma vez que coloca a casa com um 

lugar confortável e que dá sensação de felicidade. Assim, papéis sociais generificados são 

reiterados e, de acordo com Meyer (2017), os estudos de gênero, especialmente, a partir da 

teorização feminista, revelaram que comportamentos mais adequados para as mulheres (ser 

mãe, dona de casa) foram construídos culturalmente (SCOTT, 1995). Sendo assim, ser mãe, 

cuidar de filhos e maridos não está ligado a uma suposta essência feminina, e sim, há uma rede 

discursiva engendrada em cada época para ditar o que a mulher tem que fazer, os lugares que 

deve ocupar e como deve se comportar, o que é também entendido a partir do currículo 

investigado: papéis sociais diferenciados para homens e mulheres.  

 Alguns movimentos sociais feministas contribuem para a desejada subversão dos papéis 
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de gênero, como por exemplo a Marcha das vadias33, Meu corpo minhas regras34, entre outros. 

Nas redes sociais, como no Facebook, páginas como Não me kahlo e Quebrando o tabu trazem 

discussões importantes acerca da mulher na sociedade. Porém, o discurso religioso ainda exerce 

muito poder na sociedade sobre papéis de gênero mais adequados às mulheres. A postagem 

enunciada pela página Corpo Esbelto aqui analisada, ainda que apareça como uma resistência 

e ruptura, pois a mãe não precisa se anular, acaba atribuindo o papel a mulher como a 

responsável pela família, pelo marido e pelos filhos. 

É possível observar no dia a dia como essas normas comportamentais estão fortemente 

dispostas na sociedade ainda nos dias de hoje. Para ilustrar, podemos observar que a maioria 

dos fraldários de shoppings centers e restaurantes são colocados nos banheiros femininos. Penso 

que os homens sabem trocar uma fralda. Outro fato ainda presente na contemporaneidade é que, 

ainda que a mulher ao casar-se tenha a opção de não colocar o sobrenome do marido, muitas 

ainda o fazem. Portanto, ainda que algumas fronteiras de gênero tenham sido ultrapassadas 

ainda se tem muito a subverter. 

Ainda a respeito da tática da mamãe sarada, o currículo investigado divulga um 

padrão de corpo para ex mães, ensinando autogestão e o autorregulação de seus corpos. Além 

disso, diferencia posição de sujeito mulher-mãe da posição mulher. Portanto, o currículo em 

análise reforça papéis sociais para mulheres de ser mãe, ser cuidadora e ainda se cuidar para ser 

uma mamãe sarada. Assim, o currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook “[...] 

regula e reitera normas formatadas sobre o corpo” (RIBEIRO; FONSECA, 2018, p. 300). 

Portanto, o intuito é instituir um certo tipo de corpo às mulheres - um corpo magro. 

As lições no currículo empreendidas nesta primeira seção demandam que mulheres 

estejam dentro de um padrão de corpo, ensinando-as que devem emagrecer e obter um corpo 

sarado e sem gorduras indesejadas, por meio do cuidado de si, classificando o corpo em magro 

e não magro, estimulando as mulheres a auto observação e a autogestão sobre seus corpos para 

transformá-lo. Os conteúdos nele divulgados são na maioria das vezes repetitivos. A estratégia 

da insistência das lições atua como uma forma de subjetivação na medida em que interpela a 

mulher a trabalhar, pensar e agir sobre si mesma. Para Louro (2004, p. 76) “Características dos 

                                                
33 Disponível em: 

https://www.google.com/search?q=marcha+das+vadias&sxsrf=ACYBGNSlyzKIjHVE2KYOJAVO-

69NASMh8Q:1573391679878&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLu6_h3N_lAhVnLLkGHXdA

DhIQ_AUIEigB&biw=1366&bih=657 Acesso em: 10 Nov de 2019. 
34 Disponível  emhttps://www.google.com/search?q=meu+corpo+minhas+regras&sxsrf=ACYBGNTtik-

MQnqtKPwWgtajZksUyDWefw:1573391396334&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=DY-

93b1BaJtkiM%253A%252CSMA1ypIT0yk9MM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kQ8XVe2zFQNiOO0Wvs3aGawIK77FQ&sa=X&ved=2ahUKEwjCoZXa29_lAhUBFbkGHd75DagQ9QEwDn

oECAgQBg#imgrc=DY-93b1BaJtkiM: Acesso em: 10 Nov 2019. 

https://www.google.com/search?q=marcha+das+vadias&sxsrf=ACYBGNSlyzKIjHVE2KYOJAVO-69NASMh8Q:1573391679878&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLu6_h3N_lAhVnLLkGHXdADhIQ_AUIEigB&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?q=marcha+das+vadias&sxsrf=ACYBGNSlyzKIjHVE2KYOJAVO-69NASMh8Q:1573391679878&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLu6_h3N_lAhVnLLkGHXdADhIQ_AUIEigB&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?q=marcha+das+vadias&sxsrf=ACYBGNSlyzKIjHVE2KYOJAVO-69NASMh8Q:1573391679878&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLu6_h3N_lAhVnLLkGHXdADhIQ_AUIEigB&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?q=meu+corpo+minhas+regras&sxsrf=ACYBGNTtik-MQnqtKPwWgtajZksUyDWefw:1573391396334&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=DY-93b1BaJtkiM%253A%252CSMA1ypIT0yk9MM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ8XVe2zFQNiOO0Wvs3aGawIK77FQ&sa=X&ved=2ahUKEwjCoZXa29_lAhUBFbkGHd75DagQ9QEwDnoECAgQBg#imgrc=DY-93b1BaJtkiM:
https://www.google.com/search?q=meu+corpo+minhas+regras&sxsrf=ACYBGNTtik-MQnqtKPwWgtajZksUyDWefw:1573391396334&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=DY-93b1BaJtkiM%253A%252CSMA1ypIT0yk9MM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ8XVe2zFQNiOO0Wvs3aGawIK77FQ&sa=X&ved=2ahUKEwjCoZXa29_lAhUBFbkGHd75DagQ9QEwDnoECAgQBg#imgrc=DY-93b1BaJtkiM:
https://www.google.com/search?q=meu+corpo+minhas+regras&sxsrf=ACYBGNTtik-MQnqtKPwWgtajZksUyDWefw:1573391396334&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=DY-93b1BaJtkiM%253A%252CSMA1ypIT0yk9MM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ8XVe2zFQNiOO0Wvs3aGawIK77FQ&sa=X&ved=2ahUKEwjCoZXa29_lAhUBFbkGHd75DagQ9QEwDnoECAgQBg#imgrc=DY-93b1BaJtkiM:
https://www.google.com/search?q=meu+corpo+minhas+regras&sxsrf=ACYBGNTtik-MQnqtKPwWgtajZksUyDWefw:1573391396334&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=DY-93b1BaJtkiM%253A%252CSMA1ypIT0yk9MM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ8XVe2zFQNiOO0Wvs3aGawIK77FQ&sa=X&ved=2ahUKEwjCoZXa29_lAhUBFbkGHd75DagQ9QEwDnoECAgQBg#imgrc=DY-93b1BaJtkiM:
https://www.google.com/search?q=meu+corpo+minhas+regras&sxsrf=ACYBGNTtik-MQnqtKPwWgtajZksUyDWefw:1573391396334&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=DY-93b1BaJtkiM%253A%252CSMA1ypIT0yk9MM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ8XVe2zFQNiOO0Wvs3aGawIK77FQ&sa=X&ved=2ahUKEwjCoZXa29_lAhUBFbkGHd75DagQ9QEwDnoECAgQBg#imgrc=DY-93b1BaJtkiM:
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corpos significados com marcas pela cultura distinguem sujeitos e se constituem em marcas de 

poder”. Portanto, pode-se comprovar que o currículo atua como um instrumento imbricado em 

relações de poder. 

Em última análise, de forma resumida, pode-se afirmar que o currículo analisado atua 

como uma instância social e cultural midiática que tem como propósito interpelar mulheres para 

obter o corpo magro por meio de uma tecnologia do corpo padronizado, associar o corpo 

padronizado com a felicidade, como também, para reafirmar normas sociais que regulam 

gênero. Diante disso, “Não há corpo que não seja, desde sempre, dito e feito na cultura, descrito 

nomeado e reconhecido na linguagem, através dos signos, [...], das convenções e das 

tecnologias” (LOURO, 2004, p. 81). 

As lições do currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook que serão 

analisadas nas próximas seções deste texto dissertativo direcionam seus conteúdos com intuito 

de que mulheres aprendam a adquirir um certo tipo de corpo por meio de uma disciplinarização 

do corpo enformado, operacionalizando-se pela tática do corpo desejável e pela tática da 

barriga lisa, por meio das estratégias da gordura indesejada, do tudo durinho, da boa 

alimentação, da cientificidade e do estilo de vida. A disciplinarização do corpo enformado 

diz respeito a um modelo de corpo que apresenta um padrão mais ideal para partes específicas 

como braços, seios, coxas, glúteo e cintura, endereçado às mulheres. 

Para discutir tais questões, o argumento geral desenvolvido para a segunda seção deste 

capítulo é o de que o currículo investigado produz relações de poder capazes de governar 

condutas diferenciadas por gênero sobre o modo de ter/conceber o corpo, pois as prescrições 

sobre alimentos, exercícios e dietas exigem uma disciplina mais direcionada às mulheres para 

obtenção de um corpo modelado (especialmente sem barriga), ao passo que aos homens é 

permitido um corpo disforme (sem medidas específicas), prescrita, sobretudo, pelo discurso 

masculino. Segundo Foucault (2016), pode-se chamar de disciplina os “[...] métodos que 

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

suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade” e que têm como finalidade “um 

aumento do domínio de cada um sobre seu próprio corpo” (FOUCAULT, 2016, p. 135). 

De forma mais específica, busco identificar no currículo investigado a produção de 

verdades sobre o corpo relacionadas a beleza, alimentação e exercícios físicos. Primeiramente, 

problematizo a disciplinarização do corpo da mulher para a obtenção de partes como braços, 

glúteos e coxas modeladas. Em seguida, analiso o modo generificado demandado para obtenção 

de uma parte específica: a barriga; em síntese, para mulheres, demanda-se cintura, já para os 

homens não.  
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5.2 A tática do corpo enformado: partes definidas  

A tática do corpo enformado tem como objetivo interpelar as mulheres a terem um 

corpo desejável na medida em que direciona seus ensinamentos para partes específicas do 

corpo, como: braços, seios, coxas, glúteos, pernas e barriga. Para isso, utiliza-se da estratégia 

da gordura indesejada, a qual pode ser observada pela seguinte postagem:  

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Gorduras indesejadas35

  

Fonte: Página Corpo Esbelto no Facebook 

                                                
35 Disponível em: 

https://www.facebook.com/facecorpoesbelto/photos/a.1412153362402807/2279954038956064/?type=3&theater. 

Acesso em: 30 de janeiro de 2019. 

https://www.facebook.com/facecorpoesbelto/photos/a.1412153362402807/2279954038956064/?type=3&theater
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Ensinou-se historicamente às mulheres que a beleza era um dom que deveria ser 

cultivado, e que a feiura poderia ser evitada (SANT’ANNA, 2005). Isso se deu por meio da 

repetição insistente de regras de elegância, de higiene, de cuidados com unhas, pele, olhos e 

cabelos, cuidados estes destinados ao corpo feminino (SANT’ANNA, 2005). Na Figura 6, a 

expressão “gordurinha indesejada”, presente na pergunta escrita em letras garrafais - QUAL 

REGIÃO DO SEU CORPO VOCÊ QUER PERDER AQUELA GORDURINHA 

INDESEJADA” [grifos da página] (CORPO ESBELTO, 2019), instrui que a gordura é algo 

ruim e que necessita ser eliminada de partes específicas do corpo: barriga, coxa, bumbum. É 

válido elucidar que a gordura tem funções no organismo como: regulador térmico, atua na 

proteção dos órgãos e como reserva energética. Apesar disso, ela comumente é associada a algo 

ruim, portanto, a mulher deve eliminá-la do corpo. Isso vem a ser reforçado na imagem das três 

mulheres com corpos magros e nos comentários presentes ao lado da postagem em que 

aparecem respostas do tipo “Tudo” e “Barriga”, sendo esta eleita como a região onde mais se 

deseja “perder aquela gordurinha indesejada”. Assim sendo, a enunciação corrobora com a 

construção histórica de beleza por meio da estratégia da gordura indesejada, ou seja, a 

gordura como vilã. 

É importante salientar que o padrão de beleza magro (e, portanto, livre de gorduras) é 

exaltado na cultura brasileira e no ocidente (FREITAS et al, 2010). Penso que nos países com 

alto índice de desnutrição as gorduras não seriam um problema. Outro ponto que quero destacar, 

nesta lição específica, é que se ensina que a gordura deve ser perdida em determinados locais, 

como barriga, coxas e bumbum com intuito de atingir um corpo modelado, isto é, desejável. 

Segundo Figueira (2017), ensinamentos disponibilizados em revistas direcionadas a meninas, 

além de conteúdos sobre embelezamento (pele, acessórios, roupa), demandam delas, já desde 

jovens, uma rotina de exercícios, uma disciplina atlética e um gerenciamento do corpo. Logo, 

é preciso “[...] construir e sustentar um corpo sarado” (FIGUEIRA, 2017, p. 131). 

Assim, o currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook, ao disponibilizar o 

ensinamento da gordura como “indesejada”, e ainda que nem todas as mulheres sejam 

subjetivadas e sigam as lições, atua como um produtor de corpos. Nesse sentido, Larossa (1999, 

p. 2) diz que existe uma ocultação da própria pedagogia como uma “[...] operação constitutiva, 

isto é, como produtora de pessoa”, e também “uma crença arraigada de que as práticas 

educativas são meras mediadoras onde se dispõem os recursos para o desenvolvimento dos 

indivíduos” (LAROSSA, 1999, p. 2). Entretanto, o que ocorre, segundo o autor, é a pedagogia 

atuando na constituição dos indivíduos. Neste caso, as seguidoras das páginas, enquanto 

dotadas de uma certa experiência de si, estão sendo fabricadas “[...] no interior do aparato 
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pedagógico de subjetivação” - o currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook.  

Outras enunciações disponibilizadas pelo currículo analisado colocam em 

funcionamento a tática do corpo desejável. E, ainda pela estratégia da gordura indesejada, 

encontra-se aparelhada a disciplinarização do corpo enformado, fato evidenciado nos ditos: 

“Como emagrecer os braços gordos” (CORPO & SAÚDE, 2018); “Treino para derreter a banha 

e acabar com pneuzinho” (CORPO ESBELTO, 2019); e “QUAL REGIÃO DO SEU CORPO 

É MAIS DIFÍCIL DE PERDER GORDURA? BRAÇO, COSTA, BARRIGA, BUMBUM, 

COXAS” [grifos da página] (CORPO ESBELTO, 2019). 

Enfim, as enunciações a respeito de perder gorduras em regiões localizadas do corpo 

(costas, barriga, bumbum, coxas, braços e pneuzinhos), corporificadas pela estratégia da 

gordura indesejada, estão inseridas em um “[...] conjunto de técnicas em virtude das quais os 

sistemas de poder tem por objetivo e resultado a singularização dos indivíduos” (CASTRO, 

2016, p. 110). Desta maneira, elas têm por objetivo os corpos e sua normalização (FOUCAULT, 

2016). 

O currículo do corpo em forma segue com a tática do corpo desejável, educando as 

mulheres a definirem partes específicas do corpo operando pela tática do tudo durinho 

disponibilizada nas enunciações: “4 MINUTOS PARA AUMENTAR SEU BUMBUM” [grifos 

da página] (CORPO & SAÚDE, 2019); “BUMBUM DURINHO? 4 exercícios simples” [grifos 

da página] (CORPO EM FOCO, 2019); “10 EXERCÍCIOS BUMBUM DEFINIDO” [grifos da 

página] (CORPO ESBELTO, 2019). A garantia desse resultado seria alcançada por meio de 

uma disciplina de exercícios, e até mesmo rápida, em apenas “4 minutos”.  

É importante esclarecer que as páginas aqui analisadas, por inúmeras vezes, 

disponibilizaram postagens reiterando as enunciações citadas acima. Foi possível observar um 

tipo de glúteo disponibilizado antes da intervenção disciplinada dos exercícios (representado 

pela aparência de uma mulher com glúteos atrofiados, sem volume) e outro do tipo depois 

(representado pela figura de uma mulher com glúteos mais volumosos, que seriam alcançados 

após uma rotina de exercícios). Para Foucault (2016), a disciplina trata-se de uma forma de 

poder que tem por objetivo os corpos em seus detalhes, em sua organização interna, na eficácia 

de seus movimentos. 

Quero destacar que o Brasil é conhecido como um país que possui uma exacerbação de 

imagens de mulheres com glúteos avantajados divulgados pela mídia, como por exemplo, no 

período da festa de carnaval. Nessa festa, apresentam-se rainhas de bateria expondo seus corpos, 

e estes são divulgados pelos meios de comunicação de massa. A exposição dos corpos das 

mulheres, na maioria das vezes, é feita por cinegrafistas homens que acabam por evidenciar o 



91 
 

bumbum delas. É comum em matérias desse tipo que o rosto das passistas e rainhas de bateria 

do carnaval não sejam tão evidenciados, pois “[...] o que realmente faz diferença ou tem 

significado são os contornos deste corpo que apresentam características que são indicadas e 

desejáveis a todos os corpos femininos” (ANDRADE, 2017, p. 116). 

Ribeiro e Fonseca (2018, p. 311) esclarecem que “Dificilmente um discurso estará 

atuando [sic] sozinho e menos ainda circulará restritamente”. Assim, existem práticas 

educativas que são corroboradas por outras “[...] que circulam em outros espaços, outros 

currículos” (RIBEIRO; FONSECA, 2018, p. 312). Na direção dessa discussão, Cunha (2011) 

chama atenção para o currículo presente nas letras das músicas, como uma maneira de 

performar comportamentos de gênero, especialmente, para a mulher. Todavia, não só a música 

apresenta-se como um currículo que ensina modos de ser mulher e da demanda sobre um glúteo 

volumoso, pois, artefatos como a TV (novelas, filmes, programas, propagandas), publicidade 

(outdoor, anúncios, revistas), internet (redes sociais, aplicativos de celular), interpelam 

mulheres sobre essa parte específica do corpo, o bumbum. É como se toda brasileira fosse 

obrigada a ter o glúteo volumoso e durinho. 

O currículo aqui investigado segue com a tática do corpo enformado aliada a 

estratégia do tudo durinho, quando disponibiliza as enunciações: “Treino para aumentar e 

definir glúteo e coxa” (CORPO EM FOCO, 2019); “TREININHO PERNAS EM CASA, 

REPETIR 2X” [grifos da página] (CORPO ESBELTO, 2019). Dessa forma, uma espécie de 

microfísica do poder revela-se nas enunciações. Os conteúdos agora são direcionados a outros 

locais do corpo, e ainda que o poder não esteja visível, já que ele é micro, é como se existisse 

uma forma de adestramento (disciplina), microscópica, sutil. A respeito da disciplina, Foucault 

(2016, p. 208) afirma que: “A disciplina não pode se identificar com uma instituição nem com 

um aparelho; ela é um tipo de poder, uma modalidade para exercê-lo, que comporta todo um 

conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimentos, de níveis de aplicação, de alvos”. 

Assim, “O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem 

como função maior ‘adestrar’” (FOUCAULT, 2016, p. 167). Portanto, nesse currículo, 

apresenta-se um cerceamento disciplinar. 

Entretanto, esse cerceamento não ocorre somente nas enunciações que demandam 

exercícios direcionados a partes específicas do corpo, é possível confirmar também um poder 

disciplinar sendo instrumentalizado pela estratégia do bem comer. Essa estratégia tem como 

objetivo expor que uma boa alimentação com tipos de alimentos específicos, chás 

emagrecedores e diuréticos, dietas diversificadas e eficazes, é mais um recurso para a obtenção 

do corpo desejável. No entanto, segundo Foucault (2016, p. 134-135), não se trata de cuidar do 
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corpo, em grosso modo (massa), “[...] mas de trabalhá-lo detalhadamente; de exercer sobre ele 

uma coerção sem folga, de mantê-lo ao mesmo nível da mecânica- movimentos, gestos, atitude 

rapidez: poder infinitesimal sobre o corpo ativo”. 

A estratégia do bem comer pode ser confirmada como mais uma técnica para a 

disciplinarização do corpo enformado amparada pela tática do corpo desejável, o que pode 

ser visto nas seguintes enunciações: “2 SALADAS DELICIOSAS E SAUDÁVEIS PARA 

PERDER PESO” [grifos da página] (CORPO & SAÚDE, 2018); “150 Receitas Lowcarb para 

Emagrecer com saúde, o livro digital tem receitas saudáveis e gostosas” [grifos meus] (CORPO 

ESBELTO, 2019). Em enunciações desse tipo, estão presentes “Técnicas sempre minuciosas, 

muitas vezes íntimas, mas que têm sua importância: porque definem um certo modo de 

investimento político e detalhado do corpo, uma nova microfísica do poder” (FOUCAULT, 

2016, p. 136). Deste modo, a disciplina não se apresenta apenas na rotina de exercícios, e sim, 

é necessário comer saudável. E o saudável está associado ao ser magra, na medida que os 

conteúdos ensinam receitas saudáveis para perder peso e emagrecer com saúde. Destarte, o que 

ocorre nos ditos é mais uma vez uma “[...] associação da saúde com a beleza” (FIGUEIRA, 

2017, p. 126).  

Em suma, as lições que associam a perda de peso por meio da alimentação saudável e 

sua relação com diminuição de doenças, como colesterol, diabetes, hipertensão, vasculares e 

outras, não apareceram no currículo investigado. Então, é possível confirmar que o comer 

saudável está muito mais voltado a obtenção de um corpo magro, desejado, isto é, belo. 

Consequentemente, ocorre também uma associação do corpo magro com a beleza (FREITAS, 

2010). 

A estratégia do bem comer também pode ser evidenciada no currículo analisado, por 

meio de conteúdos que lecionam dietas específicas, a saber: “10 motivos para Aderir a Dieta 

Detox (CORPO ESBELTO, 2019); Passo a passo de como fazer a dieta cetônica” (CORPO 

ESBELTO, 2019); “ATRAPALHAM A DIETA: SUCO DE UVA, REFRIGERANTE SEM 

AÇÚCAR, SUCO DE AÇAÍ. AJUDAM A EMAGRECER; CHÁ-VERDE, CAFÉ, ÁGUA 

MORNA COM LIMÃO” [grifos da página] (CORPO ESBELTO, 2019); “Dietas de Baixo 

Carboidratos o que são e quais seus benefícios?” (CORPO ESBELTO, 2019); “Dieta Bicho e 

Planta o que é e Como Fazer?” (CORPO ESBELTO, 2019). 

Nos dias de hoje, de acordo com Andrade (2017, p. 115), “[...] todas as pessoas, de um 

modo geral, fazem algum tipo de dieta: para emagrecer (tendo em vista a variedade de dieta 

para esse fim), para aumentar a massa muscular, para controlar a pressão arterial, etc.”. Por esse 

motivo, as dietas disponibilizadas pelo currículo investigado estão ligadas à existência de um 
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poder disciplinar que “[...] situa a responsabilidade pelo desenvolvimento e pela aparência do 

corpo diretamente nas mãos de seu proprietário” (ANDRADE, 2017, p. 115).  

Ademais, no currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook, os conteúdos 

sobre as mais diversificadas dietas estão direcionados à obtenção de um corpo modelado, sem 

flacidez e sem inchaço. O que, mais uma vez, apresenta-se articulada pela tática do corpo 

enformado por meio da estratégia do bem comer. Para confirmar esse fato, trago algumas 

lições disponibilizadas pelo currículo analisado, a saber: “ALIMENTOS CONTRA A 

FLACIDEZ: frutas cítricas, tomate, batata doce, frango, frutas vermelhas [grifos meus]” 

(CORPO ESBELTO, 2019); SUCO COMBATE INCHAÇO [grifos meus] (CORPO EM 

FOCO, 2019); “Retenção de Líquidos-10 alimentos para acabar e emagrecer” [grifos meus] 

(CORPO ESBELTO, 201qw9); “Inchaço? alimentos que ajudam a eliminar” [grifos meus] 

(CORPO ESBELTO, 2019). Por meio dessas enunciações, é possível afirmar que a estratégia 

do bem comer tem como objetivo principal, lecionar sobre o emagrecimento as seguidoras e, 

assim, atingir um corpo enformado, isto é, um corpo sem retenção de líquidos, portanto, magro.  

Dessa forma, chamo atenção sobre para qual corpo os ensinamentos são endereçados. 

No currículo do corpo em forma, o corpo interpelado para que seja mais disciplinado é o 

corpo da mulher, pois ele convoca mulheres ao emagrecimento. Esse fato foi analisado pela 

enunciação disponibilizada repetidamente, a saber: “Faça Parte do Grupo de Mulheres que estão 

ELIMINANDO até 10 g em APENAS 21 DIAS!” [grifos da página] (CORPO ESBELTO, 

2019) e “Mulher fit & saúde” (CORPO ESBELTO, 2019). Contudo, não foi observado a mesma 

lição endereça aos homens. Pelo contrário, ao homem é permitido um corpo disforme, sem uma 

rotina disciplinar de exercícios, haja vista que algumas lições, quando estão direcionadas ao 

homem, representam um corpo sem curvas, acima do peso. A seguir, esse fato pode ser 

observado na imagem (Figura 7: homem na forma). 

Figura 7: Homem na forma 
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Fonte: Página Corpo Esbelto no Facebook 36 

Com base na Figura 7, parece que a insatisfação com o corpo disforme não é ensinado 

aos homens nos conteúdos disponibilizados. Mas pelo contrário, os significados produzidos 

pela imagem acima educam que para os homens está legal (como aparece nos comentários à 

direita em que várias pessoas manifestaram-se acerca do que foi dito com risos, marcando 

outras pessoas, e com a frase “agora tá fácil”, no caso para o homem, o que dá para entender 

que para a mulher é difícil) não apresentar formas específicas para o corpo. Ainda observando 

a esquerda da imagem, outro significado produzido é que, para o homem, não é necessária uma 

rotina de esforço físico. Além disso, é possível perceber a existência de um trocadilho, uma vez 

que, para entrar em “forma”, o homem basta entrar dentro de uma forma (de bolo).  

 Em síntese, a tática do corpo enformado aparece em funcionamento no currículo do 

corpo em forma amparada pelas estratégias da gordura indesejada, do tudo durinho e do 

bem comer ligada a um poder disciplinar. Ademais, a disciplinarização do corpo enformado 

se dá de maneira diferenciada por gênero, dado que conteúdos convocam mulheres, e não os 

homens, a obtenção do corpo com bumbum e pernas durinhas, sem gorduras indesejadas e sem 

retenção de líquido. Por fim, a disciplinarização do corpo enformado segue no currículo 

investigado aparelhada pela tática da barriga lisa, problematizada a seguir. 

 

                                                
36 Disponível em: 

https://www.facebook.com/facecorpoesbelto/photos/a.1412153362402807/2271852759766192/?type=3&theater. 

Acesso em: 19 de janeiro de 2019. 

https://www.facebook.com/facecorpoesbelto/photos/a.1412153362402807/2271852759766192/?type=3&theater


95 
 

5.3 A tática da barriga lisa: chapada ou definida? 

 

 A tática da barriga lisa encontra-se no currículo analisado amparada novamente pelas 

estratégias da gordura indesejada e pela estratégia do bem comer. Demanda-se que 

mulheres cuidem de seus corpos por meio de uma disciplinarização do corpo enformado. 

Essa disciplinarização envolve práticas de “boa alimentação” e de rotina de exercícios, para que 

as mulheres, assim, possam atingir uma barriga dos sonhos, por exemplo: lisa, chapada, 

definida, sem gordura e com cintura fina. Logo, o currículo analisado, enquanto artefato cultural 

(pedagógico), “[...] exerce poder sobre as mulheres e meninas ensinando técnicas de como lidar 

com o corpo, ocorre porque os discursos presente nas revistas repetem receitas e dicas para 

atingirem aquele corpo que é representado na mídia como ‘ideal’” (ANDRADE, 2017, p. 111). 

A representação do corpo da mulher ideal, isto é, com cintura fina, pode ser observada na 

imagem (Figura 8: cintura fina) a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Cintura fina 
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Fonte: Página Corpo Esbelto no Facebook37 

Encontra-se disponibilizado na imagem um link com conteúdo de exercícios físicos 

mais apropriados para afinar a cintura, expresso pelos ditos: “Vídeo revela 6 melhores 

exercícios para AFINAR CINTURA” [grifos da página] (CORPO EM FOCO, 2019); “6 

EXERCÍCIOS FÁCEIS para AFINAR CINTURA Rápido e PERDER BARRIGA” [grifos da 

página] (CORPO EM FOCO, 2019). Nessas enunciações, a estratégia da gordura indesejada 

manifesta-se novamente, uma vez que os exercícios propostos serão para perder barriga. 

Ensina-se uma rotina de exercícios mais eficazes e fáceis, e ainda, com resultados mais rápidos. 

Assim, o corpo é tomado como alvo e objeto do poder (FOUCAULT, 2016). Isso, pois, nas 

enunciações, revelam-se “[...] sinais dessa grande atenção dedicada então ao corpo- ao corpo 

que se manipula, modela-se, treina-se, que obedece, responde, torna-se hábil ou cujas forças se 

multiplicam” (FOUCAULT, 2016, p. 134). 

Desse modo, o currículo investigado segue com a tática da barriga lisa, ensinando as 

mulheres a obterem uma barriga seca e dos sonhos. Para Foucault (2016, p. 137), “A disciplina 

é uma anatomia política do detalhe”. É como uma espécie de arte do corpo humano, pois forma-

se “[...] uma política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação 

calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos (FOUCAULT, 2016, p. 

134). Sendo assim, os conteúdos disponibilizados pelo currículo do corpo em forma na 

página do Facebook que confirmam uma anatomia política do corpo são: “TREINO 

                                                
37 Disponível em: 

https://www.facebook.com/CorpoeFoco/photos/a.1853711848289010/2258733761120148/?type=3&theater.  

Acesso em: 4 de fevereiro de 2019. 

https://www.facebook.com/CorpoeFoco/photos/a.1853711848289010/2258733761120148/?type=3&theater
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ABDOMINAL AVANÇADO, CHAPA BARRIGA MESMO” [grifos da página] (CORPO EM 

FOCO, 2019); “SUA BARRIGA TE INCOMODA? DIGITE SIM PARA SECAR A PARTIR 

DE HOJE” [grifos da página] (CORPO ESBELTO, 2019); “Programa Barriga de Sonho” 

[grifos meus] (CORPO ESBELTO; CORPO EM FOCO; CORPO & SAÚDE, 2019).  

Quero chamar atenção para a lição barriga de sonho, como uma das mais reiteradas pelo 

currículo. Esse mesmo dito foi possível ser identificado nas três diferentes páginas aqui 

analisadas que compõem o currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook. “É 

enunciado a cada instante que cada um pode dispor das formas sonhadas, modificar e compor 

a aparência desejada, reforçar e dinamizar o funcionamento do seu organismo” (COUTO, 2017, 

p. 177). Além disso, a lição da barriga do sonho, isto é, uma barriga sem gordura, aparece 

também em outros currículos como: televisão, revistas, anúncios, propagandas, e outros, é 

reforçado a todo momento pela mídia.  

É comum, portanto, ver circular, em diferentes instâncias sociais (lojas de suplementos, 

academias, clínicas médicas e de estética, entre outras), imagens de mulheres exibindo essa 

barriga lisa e chapada. Entretanto, as mesmas instâncias não educam que elas devem dispor, 

além de uma rotina de exercícios e alimentação direcionados, de outras atitudes para alcançar 

esse fim. Algumas vezes, até está sendo utilizado o uso de substâncias químicas (esteroides, 

aceleradores metabólicos, etc.) para se chegar a barriga dos sonhos. Então, a mídia disponibiliza 

imagens como se essa fosse uma conquista rápida e que todas as mulheres alcançariam 

facilmente. E foi isso que fez o currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook ao 

disponibilizar imagens de barriga “chapada” e “definida”, interpelando mulheres a obterem esse 

tipo de barriga. Isso pode ser observada na imagem seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Chapada ou definida? 
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Fonte: Página Corpo Esbelto no Facebook38 

Na Figura 9: Chapada ou definida, após a pergunta “Em qual você volta?”, aparece fotos 

de duas barrigas de mulheres, uma considerada “CHAPADA” e outra “DEFINIDA”, de acordo 

com o gosto e interesse de cada mulher e sendo as únicas opções de barrigas possíveis. Na 

imagem em análise, há, ainda, um estímulo à cultura do narcisismo e do músculo espetáculo, 

consequentemente à disciplina para o cuidado de si. Rago (2007) afirma que a cultura do 

narcisismo se difundiu pelo Brasil por volta dos anos 1970, com a proliferação das academias 

de ginástica, dos centros de body fitness, das clínicas de cirurgia plástica e de outros meios 

voltados ao corpo, sendo a partir disso que “[...] o indivíduo e seu corpo ganham a centralidade 

dos olhares, principalmente do seu próprio olhar” (RAGO, 2007, p. 51). Desse modo, o 

músculo-espetáculo se universaliza e a potência anatômica se exibe como espetáculo, na qual a 

mídia, por meio da televisão e do cinema, contribuiu para as exibições musculares e, por 

conseguinte, para a cultura narcisista (COURTINE, 2005). Numerosos demais são os exemplos 

dessa cultura “[...] para que seja necessário detalhá-los, tanto no universo saturado, quanto na 

permanência do espetáculo esportivo na mídia, nos brinquedos de criança, no número e na 

difusão consideráveis das revistas para a cultura do corpo” eles aparecem (COURTINE, 2005, 

p. 82-83). 

Nota-se, então, um aumento desse movimento da cultura para obtenção do músculo 

enquanto espetáculo no século XXI, pois, além dos exemplos supracitados, pode-se observar 

uma expansão da cultura narcisista favorecida pelos aplicativos de celulares - os famosos 

                                                
38 Disponível em: 

https://www.facebook.com/facecorpoesbelto/photos/a.1412153362402807/2271853606432774/?type=3&theater. 

Acesso em: 17 de janeiro de 2019. 

https://www.facebook.com/facecorpoesbelto/photos/a.1412153362402807/2271853606432774/?type=3&theater
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aplicativos já citados nesta dissertação. Alguns aplicativos são destinados a corrigir 

imperfeições, é como uma espécie de Photoshop, que serve para editar fotos na medida 

permitindo limpar imperfeições e manchas na pele (fazer maquiagens), afinar a cintura, editar 

partes específicas do corpo (braços, seios, coxas e glúteos), tudo em benefício de construir a 

imagem de um corpo enformado. Alguns exemplos são: aplicativos de beleza39, aplicativo que 

deixa com barriga tanquinho40 e para corpo perfeito, rosto e peito41. Portanto, o estímulo à 

cultura narcisista circula em outros espaços e reforça o cuidado com a autoimagem, estimula a 

auto regulação e o cuidado de si excessivo por meio de uma disciplinarização. Outro fator de 

incentivo à cultura narcisista a destacar são as selfies como um outro fenômeno do século XXI.  

É possível observar diariamente pessoas tirando uma selfie. Nas academias em que 

frequento, enquanto presto assessoria de aulas personalizadas, ou mesmo quando pratico 

exercício, vejo pessoas em frente ao espelho, buscando uma posição, uma pose em que o corpo 

possa parecer melhor na foto. Além disso, o discurso da nutrição também ajuda a fortalecer a 

cultura narcisista, e atua fortemente como controladora dos corpos pela alimentação. No Brasil, 

segundo o jornal folha de São Paulo42, o número de marcas de alimentos destinado à melhora 

do corpo vem aumentando, eram 15 marcas no ano de 2001, chegando a 138 em 2017.Dessa 

forma, entendo “[...] as imagens que frequentemente integram o texto da revista, não como 

peças ilustrativas, mas como práticas educativas, procurando explorar seu caráter produtivo e 

ilustrativo” (SCHWENGBER; ROHR; 2015, p. 908). Também, não posso deixar de chamar 

atenção para as cores e para o tratamento recebido pelas fotos disponibilizadas pelo currículo 

analisado. As cores vibrantes, bem como o texto geralmente em letras garrafais, e os 

tratamentos recebidos como uma forma de tornar as fotos mais atraentes para as seguidoras, e 

assim melhor interpelá-las para as lições que estão ali divulgadas. 

É importante chamar atenção que em nenhum momento os conteúdos direcionados a 

obtenção da barriga lisa aparece relacionado a obtenção da saúde no currículo investigado. A 

área da educação física está comumente associada a obtenção da saúde e, por esse motivo, 

disponibiliza um teste chamado RCE43 (Razão Cintura Estatura). Esse teste avalia o risco de 

                                                
39 Disponível em: https://revistaglamour.globo.com/Beleza/noticia/2019/01/beleza-delivery-os-7-melhores-
aplicativos-para-receber-servicos-em-casa.html. Acesso em: 13 de julho de 2019. 
40 Disponível em: https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2017/12/sem-photoshop-aplicativo-de-celular-

te-deixa-com-barriga-tanquinho.ghtml. Acesso em: 13 de julho de 2019. 
41 Disponível em: https://apkpure.com/br/body-editor-body-shape-editor-slim-face-

body/breastenlarger.bodyeditor.photoeditor . Acesso em: 13 de Jul de 2019 
42 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1943747-mercado-de-suplementos-

nutricionais-tem-crescimento-de-11-em-2017.shtml. Acesso em: 16 de julho de 2019. 
43 Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-01/relacao-entre-cintura-e-estatura-pode-

indicar-risco-cardiovascular. Acesso em 16 de jun de 2020. 

https://revistaglamour.globo.com/Beleza/noticia/2019/01/beleza-delivery-os-7-melhores-aplicativos-para-receber-servicos-em-casa.html
https://revistaglamour.globo.com/Beleza/noticia/2019/01/beleza-delivery-os-7-melhores-aplicativos-para-receber-servicos-em-casa.html
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2017/12/sem-photoshop-aplicativo-de-celular-te-deixa-com-barriga-tanquinho.ghtml
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2017/12/sem-photoshop-aplicativo-de-celular-te-deixa-com-barriga-tanquinho.ghtml
https://apkpure.com/br/body-editor-body-shape-editor-slim-face-body/breastenlarger.bodyeditor.photoeditor
https://apkpure.com/br/body-editor-body-shape-editor-slim-face-body/breastenlarger.bodyeditor.photoeditor
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1943747-mercado-de-suplementos-nutricionais-tem-crescimento-de-11-em-2017.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1943747-mercado-de-suplementos-nutricionais-tem-crescimento-de-11-em-2017.shtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-01/relacao-entre-cintura-e-estatura-pode-indicar-risco-cardiovascular
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-01/relacao-entre-cintura-e-estatura-pode-indicar-risco-cardiovascular
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aparecimento de doenças vasculares a partir da razão da circunferência da cintura pela estatura 

(em centímetros). E, para apresentar baixo risco vascular o resultado dessa divisão deve ser 

menor ou igual a 0,5. Contudo, a lições disponibilizadas pelo currículo do corpo em forma 

nas páginas do Facebook e as demandas pela barriga lisa tem como objetivo uma boa forma 

estética, apesar das páginas divulgarem em seus perfis que ensinam saúde (CORPO & SAÚDE; 

CORPO EM FOCO). 

 Portanto, “A temática da beleza que se confunde com saúde; a atividade física como 

um espaço privilegiado de construção do corpo” (FIGUEIRA, 2017, p.131). A tática da 

barriga lisa segue no currículo investigado aparelhada pela estratégia do bem comer, 

educando as seguidoras a combater inchaço e reduzir gordura da região da barriga, evidenciada 

pelas enunciações: “BEBA ISSO TODAS AS MANHÃS E A GORDURA A SUA BARRIGA 

VAI DESAPARECER MUITO RÁPIDO!” [grifos da página] (CORPO & SAÚDE, 2019); “4 

SUCOS SECA BARRIGA” [grifos da página] (CORPO ESBELTO, 2019); “NÃO É 

GORDURA! SUA BARRIGA ESTÁ INCHADA E ISTO É O QUE VOCÊ DEVE FAZER 

TODAS AS MANHÃS PARA DESINCHAR” [grifos da página] (CORPO ESBELTO, 2019); 

“DETOX BARRIGA CHAPADA” [grifos da página] (CORPO EM FOCO, 2019); e “SUCO 

DETOX PARA PERDER BARRIGA COM ABACAXI” [grifos da página] (CORPO 

ESBELTO, 2019). Para Foucault (2014a), quanto mais um discurso é repetido, quanto mais 

disperso no tecido social, quero dizer, quanto mais a sociedade reitera o mesmo discurso, mais 

se produz regimes de verdade. Assim, esses discursos passam a circular como verdadeiros. 

Ao reiterar lições sobre alimentos e práticas emagrecedoras, o currículo do corpo em 

forma nas páginas do Facebook atua enquanto propagador de verdades. Para Silva (2002, p. 

38), a teorização pós-estruturalista de currículo problematiza a “[...] concepção realista de 

conhecimento e da verdade” e destaca o caráter postiço e produzido. “Não há nenhuma verdade 

a ser descoberta ou revelada porque a única verdade é aquela que nós criamos” (SILVA, 2002, 

p. 40). Portanto, o currículo analisado atua como um produtor, inventor e criador de verdades. 

Esse poder pode ser confirmado por outra enunciação: “O GREEN COFFEEMAX é o 

emagrecedor natural que foi notícia na TV porque seca a barriga de verdade ele diminui a 

fome e queima a gordura mais rápido. Seu corpo todo vai funcionar melhor e você vai 

emagrecer. APROVADO ANVISA” [grifos da página] (CORPO ESBELTO, 2019).   

Confirmo, a partir da enunciação anterior, não só existir uma tentativa de criar uma 

verdade, como também uma produção de significado, por meio da interpretação. “A 

interpretação é uma atividade produtiva. A interpretação é uma invenção. Quem interpreta não 

descobre a “verdade”; quem interpreta a produz (SILVA, 2002, p. 40). Ademais, a assertiva 



101 
 

aprovado Anvisa, busca estabelecer mais ainda uma credibilidade ao produto, uma vez que se 

refere a um órgão de respeito com relação a fiscalização de alimentos, funcionando para 

interpelar as seguidoras à consumirem o produto, incentivando a auto medicação, prática 

contrária aos princípios da boa saúde. 

O currículo investigado, seguindo com a tentativa de criar significados, não cessou de 

inventar verdades e conhecimentos sobre gordura abdominal e como a mulher deve livrar-se 

dela. Fato expresso pelas seguintes enunciações: “LIMPE O INTESTINO PERCA PESO” 

[grifos da página] (CORPO EM FOCO, 2019); “VOCÊ NÃO ESTÁ GORDA, ESTÁ COM 

COCÔ PRESO. POTENTE RECEITA CASEIRA SOLTA O INTESTINO, ELIMINE ATÉ 

12KG DE COCÔ PRESO” [grifos da página] (CORPO & SAÚDE, 2019). As duas enunciações 

relacionam a gordura abdominal ao intestino como um novo conhecimento, e apresenta uma 

potente receita para soltar o intestino e, por conseguinte, secar a barriga. “As invenções não são 

todas iguais. Uma invenção não é igual a outra qualquer. Elas não resultam de atos isolados de 

criação. Elas existem, elas passam a existir, como resultado de um ato de força, de imposição 

de sentido” (SILVA, 2002, p. 47). Ademais, na imposição de sentido, o que existe é uma 

vontade de poder que opera para melhor governar (FOUCAULT, 2014a). 

Diante disso, é visto que o currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook 

atua como constituidor de conhecimento, dado que nele inscreve-se tantas versões e 

interpretações que se quiser fabricar, inventar (SILVA, 2002). Inclusive que se emagrece 

excretando fezes, como na lição expressa anteriormente. Nada mais é que uma vontade de 

poder, uma vontade de verdade, um campo forjado por forças, “[...] infinito desdobrar-se de 

perspectivas e interpretações, interminável baile de máscaras que nunca se detém para mostrar, 

finalmente, a ‘verdadeira’ face dos dançarinos e convidados” (SILVA, 2002, p. 52). 

Na direção dessa discussão, foi possível observar que, mesmo o currículo do corpo em 

forma nas páginas do Facebook não querendo mostrar a verdadeira face, quem deveria vestir 

a máscara da barriga lisa, chapada, seca e definida é a mulher. Nesse sentido, os conteúdos 

disponibilizados pelo currículo analisado exigiam a disciplinarização do corpo enformado de 

um tipo para mulheres e de outro para os homens, pois, quando direcionados a estes, educavam 

que eles não estavam gordos, ou sem cintura, e sim, pesados. Conforme ensina a lição a seguir 

dirigida aos homens: 

 

Figura 10: Gordo não, pesado. 
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Fonte: Página Corpo Esbelto no Facebook44 

Para Schwengber e Rohr (2015), às imagens (textos) somam-se aos discursos. Em outras 

palavras, a imagem mais do que apenas ilustrar, ornar um texto, “[...] ela representa, descreve, 

narra, simboliza, expressa, brinca, persuade, normatiza, pontua e educa, [...] enfatiza e chama 

atenção para seu suporte - a linguagem visual” (SCHWENGBER; ROHR, 2015, p. 903). Assim, 

a imagem educa e normaliza a figura do homem com barriga “pesadi’s” como adequado e 

aceitável para o gênero masculino. Já as lições endereçadas às mulheres estabelecem que elas 

devem se livrar das gorduras e perderem peso. Portanto, o currículo analisado corporifica um 

tipo de corpo generificado. 

 Em síntese, sem dúvida o currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook 

ensina que a mulher deve ter um tipo específico de corpo, isto é, com coxas e bumbum durinho, 

sem braços e costa gordos e, acima de tudo, com “barriga chapada, lisa, seca e definida” e com 

cintura fina. Enfim, afirmo existir um maior número de postagens divulgadas pelas três páginas 

aqui analisadas que demandam elevada exigência e foco na barriga endereçada às mulheres. 

Por fim, trago outro movimento presente no currículo do corpo em forma é a tentativa de romper 

com a norma do corpo magro sendo operacionalizada pela tática plus size direcionada às 

mulheres “fora do padrão”, que será discutida na sequência deste texto. 

 

5.4 A tática plus size: corpos que vazam fronteiras  

A cultura ocidental, sobretudo, o Brasil atribui ao corpo sarado, magro e belo todos os 

                                                
44 Disponível em: 

https://www.facebook.com/facecorpoesbelto/photos/a.1412153362402807/2294586960826105/?type=3&theater. 

Acesso em: 23 de fevereiro de 2019. 

https://www.facebook.com/facecorpoesbelto/photos/a.1412153362402807/2294586960826105/?type=3&theater
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aspectos positivos, e assim, produziu a cultura da beleza (SANT´ANNA, 2005). Nesse caso, o 

corpo magro passou a ser um modelo idealizado e normalizado para mulheres e por mulheres 

(FREITAS et al, 2010). Em contrapartida, por meio do estímulo ao cuidado de si e pelas normas 

instituídas sobre o corpo magro, estigmatizou-se o corpo não magro, ou seja, o corpo fora do 

padrão, como anormal. Para Silva (2014, p. 89), “[...] a teoria feminista e a teoria queer 

contribuíram para o questionamento das oposições binárias - masculino/feminino, 

heterossexual/homossexual”. Ao analisar o currículo do corpo em forma nas páginas do 

Facebook penso que é possível contribuir para questionar oposições como mulher/mãe, cuidar 

do outro/cuidar de si e magra/gorda. Silva (2014, p. 83) aponta que “[...] a normalização é um 

dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta” e eu acrescento que essa 

normalização se faz presente no currículo analisado de diferentes forma e uma delas é a 

sustentação de binarismos relacionados a gênero, corpo e saúde.  

A tecnologia do corpo padronizado está em funcionamento no currículo do corpo 

em forma nas páginas do Facebook operacionalizada também pela tática plus size. Essa tática 

utiliza-se especialmente da estratégia da resistência. Para Foucault (2016, p. 193), às 

instâncias (nesse caso a mídia) agem com o poder disciplinar de controle individual e funcionam 

de um modo duplo: o “[...] da divisão binária e da marcação ([...] normal-anormal)”. Para o 

autor há “[...] a existência de todo um conjunto de técnicas e de instituições que assumem como 

tarefa medir, controlar e corrigir os anormais [...] todos os mecanismos de poder, ainda em 

nossos dias, são dispostos em torno do anormal, para marcá-lo e para modificá-lo” 

(FOUCAULT, 2016, p. 194). 

A tática plus size tem como objetivo romper com o instituído, ultrapassar fronteiras e 

subverter a norma do corpo magro, buscando positivar o corpo não magro, atribuindo-lhe 

características positivas. Este movimento pode ser compreendido a partir de Goellner (2017, p. 

35), ao trazer que “[...] desconstruir representações, desnaturalizar o corpo de forma a 

evidenciar os diferentes discursos que foram e são cultivados em diferentes espaços de tempo, 

é imperativo para o que compreendamos o que hoje é designado como sendo um corpo 

desejável e aceitável”.   

A estratégia da resistência, como o próprio nome já diz, é utilizada para servir como 

resistência ao corpo magro, e assim, romper fronteiras instituídas pela cultura da magreza. Para 

tal, coloca em funcionamento a tática plus size podendo ser evidenciada na postagem a seguir.  

 

Figura 11: Mulher inteligente 
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Fonte: Página do Facebook Corpo & saúde45 

O conteúdo disponibilizado tenta subverter o padrão de corpo magro como ideal, na 

medida que busca atribuir uma característica positiva a mulher que ganha peso e que não 

representa os padrões fixo de magreza exigidos na sociedade, operando pela tática plus size. 

Para Silva (2014, p. 89), “[...] o cruzamento de fronteira e o cultivo propositado de identidades 

ambíguas é, entretanto, ao mesmo tempo uma poderosa estratégia política de questionamento 

das operações de fixação”.  

Atribuir o aumento de peso (de gordura) com o aumento de sabedoria é também reforçar 

alguns comportamentos sociais já enraizado na nossa sociedade, como por exemplo, atribuir à 

pessoa acima do peso ou obesa, outras qualidades como “ela está acima do peso mas tem rosto 

lindo”, “gordinhas são mais inteligentes”, “não conheço uma gorda feia”. A norma divulgada 

pelo currículo hierarquiza, produz a normalidade e a anormalidade. De acordo com Paim e 

Kavaleski (2020) o discurso da saúde, especialmente o contido nas diretrizes brasileiras de 

obesidade, associa a magreza com o cuidado com o corpo, assim, o corpo magro é tido como 

garantia de saúde, e por isso torna-se o normal. Esse fato está ligado ao índice de Massa 

Corporal (IMC) enquanto parâmetro de diagnóstico universal para definir a obesidade, pois a 

                                                
45 Disponível em: 

https://www.Facebook.com/corpoesaude2/photos/a.528470634008699/1037928753062882/?type=3&theater. 

Acesso em: 21 jan. de 2019. 

 

https://www.facebook.com/corpoesaude2/photos/a.528470634008699/1037928753062882/?type=3&theater
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partir dele têm-se uma definição quantitativa e normativa que está definida pelo número igual 

ou superior ao 30 no protocolo. A partir desse referencial, todos os corpos estão classificados 

como anormal. É ai que se revela a hierarquização dos corpos que fogem do padrão. O que 

ocorre é um esquadrinhamento do corpo não magro que passou a carregar nomenclaturas como 

excesso de peso, obeso e obeso mórbido. E, por mais que o protocolo de índice de massa 

corporal tenha caído em desuso, serviu para valorizar o corpo magro deixando de questionar 

outros fatores ligados a saúde que não apenas está refletido no corpo biológico.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o conceito de saúde abrange não 

mais apenas o corpo e suas características biológicas como também as dimensões sociais como 

o lazer, por exemplo. É possível perceber a hierarquização do corpo magro ao não magro e a 

exclusão do corpo não magro encontra-se sobretudo nos locais destinados ao lazer. É comum 

tanto nos cinemas quanto em aviões, os assentos destinados as pessoas obesas serem alojados 

em um local desagradável uma vez que na maioria das vezes está posicionado na frente como 

única opção. Diante desse fato, o que ocorre é a exclusão do corpo gordo e consequentemente 

o reforço do preconceito e estigmas e desvalorização do corpo fora do padrão de normalidade. 

A desvalorização do corpo fora do padrão é percebida na imagem da figura 11 quando 

ao mesmo tempo que apresenta a ideia de ruptura com o instituído, à esquerda da figura, nos 

ditos à direita, contraditoriamente, ensina-se a emagrecer evidenciado pela enunciação: 

“Participe do nosso desafio de Emagrecimento e veja porque 30 dias é Tudo que Você Precisa 

para Eliminar até 10 kg e Conquistar o Corpo dos Seus Sonhos” (CORPO & SAÚDE, 2019). 

Então, a lição insinua que se a mulher emagrecer irá ficar burra, porque tanto experiência quanto 

a sabedoria vem junto com o peso. Portanto, mesmo apresentando uma tentativa de romper a 

fronteira do corpo normal, ao enunciar que a mulher precisa emagrecer dez quilos em trinta 

dias, ocorre a busca em fixar o corpo magro como regra.  

Ainda que ocorra no currículo analisado um movimento para valorizar a mulher 

volumosa, o corpo padrão é ensinado e pode ser confirmado na medida em que a mulher é 

representada com curvas e medidas com proporções comumente exigidas para mulheres: 

cintura mais fina em relação ao quadril e com glúteos volumosos. A representação “[...] é um 

sistema linguístico e cultural: arbitrário, indeterminado e estreitamente ligado a relações de 

poder” (SILVA, 2014, p. 91). Além disso, nem todas as mulheres não magras apresentam certas 

proporções corporais como representada na figura 11. Desse modo, Woodward (2014, p. 18), 

esclarece que a mídia nos diz como devemos ocupar uma posição de sujeito particular e que 

“[...] os anúncios só serão eficazes no seu objetivo de nos vender coisas, se tiverem apelo para 

os consumidores e se fornecerem imagens com os quais eles possam se identificar”. Em suma, 
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“A representação é um discurso (não necessariamente na forma de texto) e cria coisas que, se 

não são materialmente concretas, têm efeitos reais ou efeitos de verdade” (LOPES; MACEDO, 

2011, p 207). 

Alguns movimentos que buscam subverter o padrão do corpo magro não aparecem 

apenas no currículo aqui em análise. Existe, mais recentemente, uma tentativa de revolucionar 

o modelo de magreza o que se nomeou de plus size46. A partir disso, surgiram lojas de roupa 

plus size, desfile de beleza com modelo plus size e outros. Mas parece que esse movimento é 

mais um nicho mercadológico dentro da sociedade de consumo, pois, ao se nomear plus size 

acaba fortalecendo a magreza como norma, além de excluir o termo gorda, como se em si 

carregasse aspectos negativos. Ao falar “ela é uma modelo plus size”, significa que ela está fora 

do padrão ao mesmo em que se afirma que o normal é ser magra, uma vez que eu não preciso 

nomear a modelo magra. Para Lopes e Macedo (2011, p. 203), “[...] é o ato de nomear que 

constrói a diferença e não o contrário. É a linguagem que institui a diferença e é, assim, 

cúmplice das relações de poder”. No currículo em análise, as imagens e discursos 

disponibilizados marcam o corpo volumoso como o diferente.  Para Louro (2004, p.75), os 

sujeitos vêm sendo “[...] classificados, ordenados, definidos e hierarquizados pela aparência de 

seus corpos, a partir dos padrões e referências das normas, valores e ideias da cultura”. “A 

redondeza das ancas e dos seios, são sempre significados culturalmente” e se tornam marcas 

(LOURO, 2004, p. 75). 

Os concursos de beleza plus size como mais um movimento de resistência no século, 

apresentam o mesmo entendimento. O mercado parece estar construindo um olhar positivo para 

as pessoas fora do padrão por meio da criação do concurso de beleza. Entretanto, está excluindo 

enquanto as marcam como o “outro”, uma vez que “[...] o outro é o outro gênero, o outro é a 

cor diferente, o outro é a outra sexualidade, o outro é a outra raça, o outro é a outra 

nacionalidade, o outro é o corpo diferente” (SILVA, 2014, p. 97). Assim, “O outro não irrompe 

para ser somente hospedado ou bem-vindo, nem para ser honrado [...]. Irrompe, em cada um 

dos sentidos, nos quais a homogeneidade foi construída (SKLIAR, 2003, p. 44). Além disso, se 

aproveita desse lugar da alteridade para criar um nicho de mercado, atendendo a sanha 

capitalista. 

O mesmo padrão de corpo volumoso e com curvas proporcionais também é divulgado 

pelo currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook em outros dias e meses 

diferentes. A postagem disponibilizada a seguir segue com a estratégia da resistência, mas 

                                                
46 Palavra em inglês que significa “tamanho maior”, é destinada a modelos de roupas acima do padrão 

convencional. 
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que acaba por hierarquizar, e coloca mais uma vez a tática plus size em funcionamento. 

 

Figura12: Mulher versão raridade 

 

Fonte: Página Corpo Esbelto no Facebook47 

“Não sou perfeita” ratifica o ideal de uma mulher com curvas e medidas consideradas 

socialmente conhecidas como acima do padrão (FREITAS et al, 2010). Dessa maneira, a mulher 

que se encontra fora do padrão, é uma “versão difícil de ser encontrada”, ou seja, uma raridade. 

Para Judith Butler (2003), algumas deliberações descritivas acabam atuando como 

performativas, no sentido de produzir o que enuncia, nesse caso, o corpo fora do padrão. Ainda 

para a autora, atos performativos vão além da mera descrição, pois estão inseridos em um 

sistema mais amplo que contribui para reforçar por meio da citacionalidade a negatividade 

atribuída ao que se refere. O sujeito resulta de efeitos discursivos em consequência da repetição 

dissimulada de atos de fala e por comunicação não verbal (BUTLER, 2003). Assim, “[...] é 

exatamente essa citacionalidade da linguagem que se combina com seu caráter performativo 

para fazê-lo trabalhar no seu processo de produção” (SILVA, 2015, p. 95). Entretanto, Butler 

(2003), afirma que a repetição pode ser interrompida e a mesma repetibilidade que garante a 

rigidez dos atos performativos pode ser renovada por meio do questionamento e da contestação. 

                                                
47 Disponível em: 

https://www.Facebook.com/facecorpoesbelto/photos/a.1412153362402807/2275097756108359/?type=3&theater

. Acesso em: 22 de Jan de 2019. 

https://www.facebook.com/facecorpoesbelto/photos/a.1412153362402807/2275097756108359/?type=3&theater
https://www.facebook.com/facecorpoesbelto/photos/a.1412153362402807/2275097756108359/?type=3&theater
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Diante disso, mesmo com a tentativa de romper com instituído na figura12 revela mais uma vez 

uma mulher que apresenta uma cintura mais fina em relação ao quadril, ou seja, uma certa 

proporcionalidade para o corpo. 

Pode-se observar alguns movimentos que buscam dar voz e romper com as hegemonias 

de gênero, raça, sexualidade, cor e de corpo na sociedade, criados por atos performativos de 

produção e citacionalidade. Com relação especificamente ao corpo fora do padrão, um dos 

movimentos observados na internet que buscam subverter o entendimento que o padrão de 

corpo para a mulher, para ser desejável deve ter curvas, apresenta que estas curvas bem 

definidas são as curvas do cérebro. Como pode ser observado na imagem “valorize suas 

curvas”, veiculada nos diferentes meios midiáticos recentemente e disponibilizada a seguir. 

 

Figura 13: Valorize suas curvas 

 

Fonte: Imagem circulada na internet48 

Portanto, lições que enfatizam que ser inteligente deve ter mais valor que apenas ter um 

corpo dentro dos padrões ideais também são ensinadas na mídia. Para Silva (2014), a pedagogia 

e o currículo deveriam proporcionar processo de conscientização por meio de atividades e 

exercícios que permitissem aos estudantes mudar atitudes de discriminação, preconceito, 

crenças distorcidas e de estereótipos sobre o outro. Assim, a mídia enquanto local de 

reduplicação dos discursos atua como importante espaço para romper com o instituído, e assim, 

ultrapassar a fronteira do corpo ideal. Práticas educativas curriculares devem sempre questionar 

a naturalização dos preconceitos e dos estereótipos, como também, pôr em xeque e 

                                                
48 Disponível em: 

https://www.google.com/search?q=imagens+de+valorize+suas+curvas&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=od0d

LUNUu0ZF4M%253A%252CIjTpQFduqjM3KM%252C_&vet=1&usg. Acesso em: 5 de jul de 2019. 

https://www.google.com/search?q=imagens+de+valorize+suas+curvas&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=od0dLUNUu0ZF4M%253A%252CIjTpQFduqjM3KM%252C_&vet=1&usg
https://www.google.com/search?q=imagens+de+valorize+suas+curvas&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=od0dLUNUu0ZF4M%253A%252CIjTpQFduqjM3KM%252C_&vet=1&usg
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desestabilizar toda universalidade pressuposta na ação educativa (LOPES; MACEDO, 2011). 

Em suma, ainda que o currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook tenha 

apresentado um movimento para valorizar as mulheres com corpos dissidentes, acabou por 

reforçar que esse modelo é menos desejável para elas, pois contraditoriamente as enunciações 

interpelavam e seduziam as mesmas a emagrecerem. Por fim, como subseção, trago o ideal de 

corpo generificado, demandado especialmente pelo discurso do homem, e a produção de 

verdades.  

 

5.4.1 Especialistas homens ditam a boa forma para mulheres e o bom estilo de vida para 

homens 

Nas quatro seções anteriores, analisei como o currículo do corpo em forma nas 

páginas do Facebook ensinou as mulheres a terem uma rotina disciplinar que envolvia 

exercícios e alimentação para a obtenção do corpo em forma (sem gordura, com cintura fina e 

sem flacidez), ao passo que para os homens é permitido um corpo disforme (pesado e sem forma 

específica para a barriga). Nesta investigação, busquei problematizar não apenas as demandas 

do currículo analisado como o tipo de corpo ensinado para mulheres difere-se dos homens, mas 

também analisar os discursos para um tipo específico de corpo vindo do discurso masculino.  

Nesta subseção, mais especificamente, analisei como o currículo investigado utilizou-

se da estratégia da cientificidade com objetivo de ensinar que os conhecimentos 

disponibilizados partem de estudos e experimentos, e que esses são vindos da voz masculina. 

Outra estratégia articulada pelo currículo analisado foi a estratégia do estilo de vida. Está última 

expõe que homens devem exercitar-se para ter um bom um estilo de vida saudável e sair do 

sedentarismo. Em suma, quando se trata da disciplinarização do corpo enformado, o 

currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook demanda a boa forma física para 

mulheres e do bom estilo de vida para os homens.  

Apesar do currículo investigado apresentar algumas mulheres enquanto propagadoras 

de programas de exercícios (por exemplo, a professora Gabriela Cangussu exposta na figura 3 

na primeira seção deste capítulo, a figura masculina aparece como propagadora da verdade 

científica nos assuntos relacionados a dietas, exercícios e emagrecimento. Os especialistas 

homens são convocados a ditarem verdades sobre os comportamentos direcionados ao corpo. 

A voz masculina enquanto propagadora da verdade pode ser confirmada com alguns conteúdos 

disponibilizados pelo currículo investigado, a saber: “Dieta 21 é um revolucionário protocolo 

de emagrecimento criado pelo Dr. Rodrigo Aurélio e baseado em estudos e experimentos 
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científicos” [grifos meus] (CORPO ESBELTO, 2019); “Quem é Vinicius Passeron e como 

está transformando a vida de milhares de pessoas acima do peso” [grifos meus] (CORPO 

ESBELTO, 2019); “A importância do limão, Tiago Rocha Biólogo e Cientista, compartilhe” 

[grifos meus] (CORPO ESBELTO, 2019); “SAÚDE: DICAS PARA UMA DIETA 

SAUDÁVEL DE EMAGRECIMENTO @rodrigopolesso” [grifos meus] (CORPO 

ESBELTO, 2019); “10 VERDADES QUE NINGUÉM TE CONTA DR. DIOGO SIMÃO” 

[grifos meus] (CORPO ESBELTO, 2019).  

A partir dos ditos anteriores, é possível confirmar que o discurso do médico homem, do 

biólogo e cientista aparece no currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook mais 

evidenciado quando se trata de falar sobre emagrecimento, dieta, alimentação saudável 

aparelhada pela estratégia da cientificidade. Desde o século XVIII, o médico se beneficia de 

um excesso de poder, tornando-se “[...] presença cada vez mais numerosa nas academias e nas 

sociedades científicas; participação ampla nas enciclopédias” (FOUCAULT, 2014a, p. 310). A 

figura do médico aparece como um grande conselheiro na arte de governar, corrigir e melhorar 

o corpo social e mantê-lo em um permanente estado de saúde (FOUCAULT, 2014a, p. 310).  

Quero destacar que durante o período de análise da pesquisa, a voz feminina como 

especialista mulher doutora não apareceu no currículo analisado. Segundo Santomé (2013), a 

mulher aparece como negada, silenciada pelo currículo escolar e dentro dos grupos sociais tidos 

como minoritários; assim como outras culturas ausentes, a saber: culturas infantis, juvenis e de 

terceira idade; etnias minoritárias; as sexualidades lésbica e homossexual, o mundo rural e 

litorâneo, pessoas com deficiência física, e outros. 

Ademais, o currículo analisado, ao disponibilizar “um revolucionário protocolo de 

emagrecimento criado pelo Dr. Rodrigo Aurélio” (CORPO ESBELTO, 2018) que ensina a 

emagrecer em 21 dias, corrobora com o entendimento de Sant’Anna (2005), ao afirmar que 

normas sobre corpo e embelezamento partem sobretudo do discurso masculino. “Durante 

décadas, a maior parte dos conselheiros de beleza é formada pelo sexo masculino. Antes dos 

anos 1950, eles eram, sobretudo, médicos e escritores moralistas” (SANT’ANNA, 2005, p. 

125). De acordo com Sant’Anna (2005, p. 125), por exemplo, o médico Irajá “[...] foi autor de 

diversos livros sobre o comportamento feminino e beleza física, assim como outros 

conselheiros e escritores”.  

Portanto, saliento que o currículo investigado reforça normas sobre emagrecimento e 

dietas vindas da voz masculina e, assim, corporifica relações de gênero desiguais. Nesse 

contexto, o discurso por ele criado ensina que homens têm a voz quando trata-se de falar sobre 

ciência e verdade, já mulheres aparecem como uma cultura negada e silenciada pelo currículo, 
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isto é, como uma voz ausente. (SANTOMÉ, 2013). Segundo Silva (2015), tanto a ciência 

quanto o currículo são masculinos. “O currículo, é entre outras coisas, um artefato de gênero: 

um artefato que, ao mesmo tempo, corporifica e produz relações de gênero” (SILVA, 2015, p. 

97).  

No currículo investigado, os cuidados corporais voltam-se bem mais as mulheres que 

aos homens. Imagens de homens esteticamente tratados quase não aparecem nas páginas, 

quando elas estão presentes, direcionam-se os cuidados para o homem evitar o sedentarismo, 

na medida em que existe um entendimento que o homem se cuida para deixar de ser inativo. 

Tal fato foi observado na lição compartilhada no dia 16 de fevereiro de 2019 pela página Corpo 

Esbelto 49, problematizada na sequência. 

 

Figura 14: saindo do sofá 

 

Fonte: Imagem Compartilhada pela Página Corpo Esbelto no Facebook. 

 Assim, a estratégia do estilo de vida aparece no currículo investigado e tem como 

objetivo educar os homens para prática de exercícios e cuidados com o corpo a fim de que eles 

sejam saudáveis. A esse respeito, Ruth Sabat (2017, p. 150) afirma que: “A construção de 

imagens que valorizam determinado tipo de comportamento, de estilo de vida ou de pessoa, é 

                                                
49 Como a imagem analisada a seguir foi um compartilhamento feito pela página corpo esbelto não foi possível 

colocar o link como feito nas imagens anteriores. Os compartilhamentos feitos pelas páginas ficam no feed de 

notícia da página, e assim, me foi permitido capturá-la com a ferramenta de captura. 
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uma forma de regulação social que reproduz padrões mais aceitos em uma sociedade”. Na 

Figura 14 a imagem do homem despojado no sofá com controle remoto na mão educa que ele 

deve sair do sofá para deixar de ser sedentário com apenas 4 passos simples. Logo, esse discurso 

normaliza, assim, um determinado tipo de comportamento adequado para os homens, isto é, 

que estes não precisam de uma rotina disciplinar pesada, mas simples.  

Entretanto, as mulheres são educadas pelo currículo analisado como quem deve cuidar-

se, embelezar-se, gestar-se numa constante vigilância de si, tais cuidados de si exigem uma 

rotina disciplinar de exercícios e alimentação. Sendo assim, os conteúdos demandados pelo 

currículo do corpo em forma sobre ter o corpo definido, modelado e livre de gorduras são 

direcionados às mulheres, uma vez que estas são ensinadas desde muito jovens a cultivarem a 

beleza (SANT’ANNA, 2005). Penso que o motivo disso se dá pelo fato de vivermos numa 

sociedade onde já circulam o discurso da beleza e o discurso da estética como fazendo parte do 

universo feminino. Desse modo, quando uma mulher nasce, esses discursos sobre a mulher 

embelezar-se estão disponibilizados na sociedade, e, são reforçados pelo currículo do corpo 

em forma nas páginas do Facebook. Diante disso, os discursos que ensinam a elas como ter 

e por que ter um corpo nomeadamente belo não fazem o mesmo com os homens. Vale destacar 

que este corpo feminino belo é, sobretudo, tido como objeto para os homens.  

A estratégia do estilo de vida aparece mais uma vez arquitetada pelo currículo 

investigado. A lição a respeito de bom estilo de vida, ou seja, saudável, é direcionado aos 

homens conforme pode ser visto na imagem que foi compartilhada pela página Corpo Esbelto 

no dia 26 de fevereiro de 201950. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50 Pelo mesmo motivo da foto disponibilizada anteriormente (compartilhamento de imagem), não foi possível 

disponibilizar o link, pois a imagem foi capturada no feed de notícias da página corpo esbelto. 
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Figura 15: sem se matar na academia 

 

Fonte: Página Corpo Esbelto no Facebook. 

A Figura 15 traz dois homens praticando uma corrida ao ar livre. Mais uma vez, o 

homem é educado pelo currículo investigado a ter uma vida saudável, e para isso não precisa 

se matar na academia. Assim, a lição normaliza um tipo de comportamento para o homem. Essa 

normalização também pode ser evidenciada na pesquisa de Fraga (2017), quando o autor analisa 

uma entrevista concedida por João Paulo Diniz a Revista Veja em 8 de agosto de 2001 (mídia 

impressa), treze dias após o acidente que vitimou a modelo Fernanda Vogel. Fraga (2017) 

enfatiza que a mídia tenta sugerir que a morte de Fernanda poderia estar relacionada à falta de 

exercícios físicos e ao tabagismo da modelo. Enquanto a sobrevivência de João Paulo poderia 

estar ligada a sua boa forma física, que é resultado de um estilo de vida saudável.  

É possível afirmar, a partir das análises realizadas, que o corpo estabelecido para ocupar 

o lugar de destaque é o corpo magro, padronizado, isto é belo, endereçado às mulheres; àquele 

que apresenta uma forma mais desejável para partes específicas, um corpo enformado. 

Entretanto, o corpo que não se submeter a ser enformado, ideal é o que transgride a fronteira, 

mais comumente nomeado de corpo gordo. Na contemporaneidade, a internet assume um lugar 

privilegiado, “[...] pois até os discursos se pulverizam com rapidez e sem fronteiras” (RIBEIRO; 

FONSECA, 2018, p. 312). E, mesmo com sua essa rapidez vertiginosa em divulgar o corpo 

magro, tal espaço virtual é utilizado para transgredir a fronteira do corpo enformado. Mais 
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recentemente, o movimento Corpo Livre51 ganha força na internet, movimento contra a gordo 

fobia, disponibilizando imagens de mulheres sem o padrão desejável, a fim de tornar positiva 

outras formas das mulheres viverem seus corpos, livres de enformamento.  

Em síntese, como as imagens e os cuidados sobre emagrecimento direcionados aos 

homens não aparecem no currículo analisado, pois as postagens estão endereçadas às mulheres, 

destaco que as páginas de forma sutil atribuem mais a estas os cuidados com o corpo e com a 

beleza pelo fato de esse entendimento, histórica e culturalmente, está direcionado desde já ao 

feminino. É como se os cuidados com a beleza do corpo já fizessem parte do que é ser mulher 

na sociedade, ou seja, seria algo da suposta essência feminina, pois, desde muito pequenas, 

grandes são os investimentos no corpo das meninas (ALTMANN, 2015). É comum que mães 

levem suas filhas meninas a vivenciarem o universo feminino adulto, levando-as a salões de 

beleza, para fazerem cabelos, unhas e maquiagem, isto é, experimentando um modo de ser 

mulher já desde a infância.  

Ainda que, na contemporaneidade, o discurso da beleza e da estética atua como um 

nicho mercadológico, visto que é possível observar o crescimento de produtos, salões de beleza 

e tratamentos estéticos também direcionados aos homens como um movimento mais recente, 

porém isso não necessariamente faz parte do universo do que é ser homem. Todavia, ao 

comparar esses discursos dirigidos aos homens com os discursos da beleza e da estética 

dirigidos às mulheres na sociedade, percebe-se que existe um entendimento formulado por 

práticas discursivas que estas já nasceram mulheres e não se tornam mulheres, reforçado pelo 

currículo investigado. Porém, entendo que, assim como Simone de Beauvoir (1980), a mulher 

não nasce mulher, e sim, torna-se.  

Deste modo, mesmo que discursos da beleza, estética, educação física também estejam 

direcionados aos homens, historicamente o fato de ser homem na sociedade e seus cuidados 

para com o corpo está muito mais ligado à ideia de que eles devem ser viris e fortes (LOURO, 

2004). Portanto, as páginas investigadas demandam cuidados com significados diferentes para 

mulheres e para homens, contribuindo para reforçar papéis de gênero diferenciados para ambos. 

Em síntese, a disciplinarização do corpo enformado é generificada, uma vez que para 

mulheres demanda-se se livrar de gorduras em regiões específicas e para os homens ensina-se 

a deixar de sedentarismo e ter um estilo de vida saudável. 

  

                                                
51 Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/diversidade/contra-a-gordofobia-movimento-corpo-livre-

ganha-forca-na-internet/ . Acesso em: 26 de Abril de 2020. 

https://www.cartacapital.com.br/diversidade/contra-a-gordofobia-movimento-corpo-livre-ganha-forca-na-internet/
https://www.cartacapital.com.br/diversidade/contra-a-gordofobia-movimento-corpo-livre-ganha-forca-na-internet/
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6 A SEQUÊNCIA FINAL 

Minha beleza não é efêmera 

Como o que eu vejo  

Em bancas por aí 

Minha natureza 

É mais que estampa 

É um belo samba 

que ainda está por vir 

Céu (2005) 

 Embora outros currículos também divulguem regras efêmeras de beleza comumente 

estampada em bancas de jornais e eletrônicas, como o caso que aparece na epígrafe, nesta 

dissertação, escolhi analisar, no currículo do corpo em forma (três páginas disponibilizadas no 

Facebook), os discursos ali divulgados, processos de subjetivação acionados e a normatização 

do corpo da mulher. Assim, como pressuposto, pude confirmar que o currículo investigado, por 

meio de discursos ali disponibilizados, produz posições de sujeito que demandam às mulheres 

um corpo belo, padronizado e supostamente saudável. Contudo, é possível confirmar que uma 

nova demanda ainda está por vir, visto que em vez de fixidez, o que existe é contingência. Uma 

vez que o corpo está cotidianamente sendo produzido, construído e nomeado em uma dada 

cultura e em diferentes períodos históricos. 

Seguindo a problematização desta pesquisa, ao organizar os capítulos, tomei a 

dissertação como uma apresentação de dança. Não qualquer dança, por isso optei pelas Dança 

Teatro e pela dança moderna, com propósito de unir a linguagem (discurso) com outros 

movimentos empreendidos pelo currículo investigado (cores, letras garrafais, posições de 

sujeito, tecnologias, táticas, estratégias, etc.) e, assim, analisar outros diferentes deslocamentos 

objetivado pelo currículo investigado. De forma mais geral, problematizei os discursos médico, 

da saúde, da beleza, da nutrição, da estética e da educação física disponibilizados pelo currículo 

do corpo em forma, e de forma mais específica, busquei analisar os mecanismos de poder, as 

estratégias e táticas acionadas no currículo investigado que buscaram a normatização do corpo 

da mulher; identifiquei as posições de sujeito demandada às mulheres no currículo em análise; 

como também a produção de verdades sobre corpo, beleza, exercício, alimentação e dietas. 

Diante disso, posso confirmar que os conteúdos analisados buscam normalizar um tipo 

específico de corpo por meio de uma disciplinarização do corpo enformado endereçado às 

mulheres diferentemente do demandado para os homens, portanto, um corpo generificado 
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especialmente produzido pelo discurso do homem. 

Nesta dissertação, mostrei um conjunto de tecnologias, táticas e estratégias em 

funcionamento no currículo investigado, na medida que se ensinava as seguidoras das páginas 

comportamentos e condutas como importantes de serem aprendidas. Deste modo, ensinou-se 

que seria importante manter uma rotina de exercícios e de alimentação saudável como uma 

forma de condução da conduta e do governamento dos corpos de mulheres.  

Entendo que significados são forjados no interior das relações sociais e culturais. E, por 

isso, o currículo investigado contribui para processos de criação de significado cultural e social 

e atua como prática subjetivadora de mulheres seguidoras das páginas analisadas. A meu ver, 

as lições divulgadas no currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook ensinam as 

apreciadoras das páginas relacionar-se consigo mesmas para o cuidado demasiado de si. Aliás, 

para o cuidado com seus corpos, por meio de exercícios que as deixariam com um corpo 

modelado, isto é, coxas e glúteos hipertrofiados, sem gorduras nos braços e costas, sem inchaço 

e, sobretudo, com cintura fina.  

A norma divulgada pelo currículo analisado é a norma do corpo magro e demanda que 

toda mulher que não se encontra no padrão magro transforme seu corpo para atingir o padrão 

normal, inclusive as que engravidaram. O currículo busca interpelar as mulheres a atingir o 

corpo normalizado pela sociedade, e assim, reforça a cultura do em forma. A classificação do 

corpo magro como positivo, exclui a mulher fora da norma e reforça preconceitos e estereótipos 

já divulgados sobre o corpo não magro. 

Ademais, o currículo também atua como um espaço que contribui para a 

performatividade do gênero mulher, uma vez que faz um declarado movimento para diferenciar 

a posição de sujeito mulher para a posição de sujeito mulher-mãe. Assim, o currículo 

diferencia mulher-mãe da não-mãe ao apresentar um programa específico - mamãe sarada - que 

atenderia somente as necessidades e especificidades de uma mulher que engravidou, como se 

as mulheres que nunca engravidaram e as que já foram gestantes, fossem mulheres distintas. 

Assim, as posições de sujeito identificadas no currículo investigado foram: a posição 

mãe-mulher-sarada e a posição mãe-mulher-cuidadora. Ambas as posições engendradas 

pela tecnologia do corpo padronizado a fim de ditar normas e regular condutas, isso com 

intuito de ensinar mulheres mães e não mães a adquirirem um corpo padrão, um corpo mais 

ideal.  

As análises aqui empreendidas por meio da investigação da produção do sujeito mulher, 

me levaram a compreender o currículo analisado como espaço de poder e de subjetivação que 

buscam a normatização do corpo de mulheres, ou seja, criam-se regras e normas no interior 
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deste artefato cultural chamado currículo do corpo em forma nas páginas do Facebook. 

Sendo assim, o currículo analisado atua como uma prática educativa pois convoca e seduz as 

mulheres a pensarem e agirem sobre si mesmas no que se refere o seu corpo, e como poderia 

modificá-lo. 

Para melhor problematizar a subversão dos corpos padronizados, trouxe dois 

movimentos disponibilizado por outros currículos (da internet), e são eles: Valorize suas 

Curvas e Corpo Livre. Isso com a finalidade de mostrar a existência de fissura e de transgressão 

de fronteira do corpo enformado empreendido pelo currículo do corpo em forma nas páginas 

do Facebook. Apesar das fissuras, brechas e rachaduras disponibilizadas pelo currículo, ao 

divulgar o corpo fora do padrão, as enunciações como: versão difícil e inteligência buscam 

normalizar um corpo mais desejável e ideal para a mulher. Diante disso, mesmo que o currículo 

analisado tenha tentado, em algumas nuances, subverter o padrão do corpo, acabou reforçando 

normas e padrões sociais já existentes sobre um corpo melhor para mulheres. 

Além disso, embora algumas mulheres não sejam subjetivadas pelas postagens 

veiculadas no currículo analisado, não é pequena a aproximação que as páginas fazem entre 

exercício e beleza e entre esta e a felicidade, na medida que a palavra sonho é enunciada 

algumas vezes. Como também foi constatado, em várias postagens, tanto nas enunciações 

quanto nas imagens, a ideia de perfeição corporal comparada com a felicidade, isto é, o corpo 

padrão como desejável e belo. 

Interessei-me em afastar toda forma de estereotipação do corpo da mulher e da 

classificação de um determinado tipo de corpo normal, e analisar o corpo como algo fabricado, 

inventado e produzido pelo poder de quem tem o encargo de falar, de discursar como deve ser 

o corpo da mulher. Nesta investigação, no caso, isso foi evidenciado nos diferentes discursos 

(médico, da saúde, da beleza, da estética, da educação física) presentes no currículo do corpo 

em forma nas páginas do Facebook.  

Nesta dança/dissertação, fui compreendendo a importância das fissuras presentes no 

currículo, pois, no seu início, não compreendia o atravessamento das fronteiras do corpo padrão. 

Eu sabia que existia uma tecnologia do corpo padronizado, mas, ao longo da composição das 

sequências, compreendi que a resistência ao corpo ideal levanta um movimento muito mais 

importante para as mulheres, que é o de se sentir bem e feliz com o corpo que se tem, uma vez 

que compreendo que o corpo com medidas específicas com coxas e glúteos torneados com 

barriga chapada é inventado, produzido e fabricado, logo, posso (podemos) transgredir a norma, 

reinventá-la e renomeá-la. 

Revendo as principais cenas desta dissertação, vislumbro uma possível compreensão do 
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currículo investigado como uma instituição panóptica. Entretanto, esse fato só pode ser 

confirmado com pesquisa futura. Isso porque o currículo das páginas (Corpo & Saúde, Corpo 

em Foco e Corpo Esbelto), é entendido como sendo uma instituição que controla e vigia os 

corpos, isto é, como a torre central de vigilância que quase que diariamente posta enunciações 

como dicas de exercícios, beleza, dietas específicas, métodos de treinamento, alimentação e 

saúde. Assim, fazer uma analogia com panóptico significa dizer que as celas são representadas 

pelos computadores das usuárias, já as prisioneiras são as seguidoras dos conteúdos 

disponibilizados pelo currículo. Dessa maneira, o currículo investigado apresenta-se aqui como 

mais uma instituição disciplinar que busca regular e tornar corpos dóceis, porém as apreciadoras 

das páginas não percebem essa disciplinarização. Não percebem que estão sendo vigiadas e 

controladas, ou seja, governadas.  

Seguindo cada sequência das cenas que compuseram esta dissertação, aprendi, com a 

dança/espetáculo/teatro/ que me propus fazer, que é necessário buscar outras formas de dançar, 

novos figurinos, novos cenários. Aprendi, também, que o currículo midiático, em um âmbito 

mais geral, necessita ser mais problematizado, visto que as tecnologias estão cada vez mais 

criando novos significados numa velocidade exorbitante.  

Consequentemente, os significados criados pelo currículo analisado e por outros 

currículos devem ser problematizados, ainda que não exista uma disciplina específica, seja no 

âmbito escolar ou nas universidades, nas famosas e anacrônicas grades curriculares. Dito de 

outro modo, embora não tenha uma disciplina específica sobre currículo do corpo em forma 

nas páginas do Facebook, deve-se levantar análises sobre a mídia e sua criação de significado, 

especialmente, para as relações de gênero. Então, de maneira mais geral, deve-se buscar sempre 

complexificar os significados forjados no interior de outros currículos, especialmente, do 

currículo midiático sobre as relações de gênero. Ainda mais, torna-se cada vez mais importante 

abordar os espaços midiáticos (anúncios publicitários, televisão, novelas, instagram, filmes, 

outdoors, facebook, aplicativos de celulares, jogos e outros) enquanto artefatos culturais que 

produzem um pedagogia cultural, ou seja, ensinam modos de ser, sentir, agir e de viver no 

mundo e estão profundamente implicados com a educação.  

Diante do exposto, esses artefatos disponibilizados na cultura contribuem 

significativamente na educação dos sujeitos e, por isso, se faz necessário sua problematização 

tanto por profissionais da área de Educação Física como dos profissionais que se ocupam da 

educação de uma maneira geral. Em suma, padrões universalizados sobre um corpo mais 

desejável às mulheres devem ser questionado, uma vez que ele foi inventado, produzido e 

fabricado a partir de diferentes discursos disponibilizados, sobretudo, pelas redes sociais.    
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Todavia, é caro esclarecer que defendo que o corpo é plural e por isso deve ser 

valorizado na sua individualidade, sem medidas e sem enformamento específico, isto é, sem 

enquadramento. Assim, busquei problematizar como a norma do corpo padrão, esculpido, 

enformado objetiva fixar maneiras de mulheres perceberem seus corpos e, dessa forma, serem 

governadas, ou seja, tenham suas condutas conduzidas pelos ensinamentos disponibilizados 

pelo currículo investigado. Esse objetivo é atingido especialmente pelo cuidado de si, do 

autogoverno e da disciplina, que não deixam de ser estratégias que normalizam corpos de 

mulheres por meio da subjetivação demandada pelo currículo do corpo em forma nas páginas 

do Facebook. 

E, por fim, livre da tentativa da busca por uma essência ou por uma resolução definitiva 

para a questão de partida, e consciente que, ainda sendo livre, o espetáculo de dança-teatro 

possui um início e um fim, finalizo esta gratificante empreitada por aqui, ao menos no presente 

momento. Ademais, sou igualmente consciente que existem outros espetáculos, outras 

apresentações que poderão somar-se a esta para contestar outras questões de gênero, com outros 

passos, outros ritmos, outras sequências, e assim haver a composição, invenção, criação de um 

novo espetáculo que continuará a abrir cortinas, pois esse espetáculo jamais chega ao fim.  
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