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RESUMO 

A presente tese aborda o desejo de visibilidade midiática na cibercultura, a imagem do corpo 

fitness como produto midiático na sociedade do hiperconsumo, o narcisismo e a estética da 

existência vivenciada na sociedade contemporânea. A mídia e as  tecnologias de comunicação 

estão progressivamente padronizando, rotulando o ideal de corpo, sugerindo um corpo 

perfeito, sarado, sem gorduras ou excessos, estimulando o consumo de bens e serviços. O 

culto à imagem do corpo fitness vem se tornando referência para as relações sociais; 

indivíduos tendem a se comunicar e a criarem vínculos através do mesmo objetivo: conquistar 

o corpo perfeito, aquele entendido como tal pela sociedade. Esse processo torna-se híbrido, 

segue uma tendência, e provoca uma mudança de vida que é compartilhada e recompartilhada, 

com seguidores adeptos do mesmo estilo. Essa tese teve como objetivo analisar a imagem do 

corpo fitness como estilo de vida e produto de consumo no perfil da Webcelebridade Priscila 

Soares no Instagram como forma de ecommerce. A pesquisa de caráter empírico analisou em 

profundidade as postagens da Webcelebridade durante os períodos de janeiro à setembro de 

2018. Assim, conceituamos um modelo teórico-metodológico centrado em três categorias: a 

transformação, a interação e o compartilhamento da imagem do corpo fitness como produto de 

consumo no ciberespaço. Nesse sentido, foi possível compreender que as transformações nos 

corpos são capazes de alterar as práticas sociais nas quais estão inseridas, influenciá-las e 

modificá-las através das interações sociais e dos comportamentos por meio das instâncias de 

mediação e midiatizações de bens simbólicos e culturais de consumo. Compreendemos que a 

Priscila Soares tornou-se empreendedora de si mesma, e consequentemente alterando assim, as 

práticas sociais e simbólicas.  

 
 

Palavras-chave: Imagem; Corpo Fitness; Consumo; Visibilidade; Instagram. 
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ABSTRACT 
 

 

The present thesis addresses the desire for media visibility in cyberculture, the image of the 

fitness body as a media product in the hyperconsumption society, narcissism and the aesthetics 

of the existence lived in contemporary society. The media and communication technologies are 

progressively standardizing, labeling the body ideal, and suggesting a perfect body, healed, 

without fat or excess, stimulating the consumption of goods and services. The image cult of the 

fitness body has become a reference for social relations; individuals tend to communicate and 

create bonds through the same goal: to conquer the perfect body, the one understood as such by 

society. This process becomes hybrid, follows a trend, and causes a life change that is shared 

and rewarded, with followers of the same style. This thesis had as object of investigation and 

analysis the image of the fitness body as lifestyle and consumer product in the profile of 

Webcelebridade Priscila Soares in Instagram as a form of Ecommercer. Thus, we adopted a 

theoretical-methodological model focused on three categories: the transformation, interaction 

and sharing of the image of the fitness body as a product of consumption in cyberspace.  

In this sense, it was possible to understand that the transformations in the bodies are able to 

alter the social practices in which they are inserted, to influence them and to modify them 

through the social interactions and the behaviors through the instances of mediation and 

mediatizations of symbolic and cultural goods consumption. 
 

Keywords: Image; Body Fitness; Consumption; Visibility; Instagram. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Vivemos na sociedade do capitalismo transestético1, na qual o corpo se configura 

como um produto de exposição, de formas estéticas, mas também como um objeto de 

realização do consumo.  Percebemos que a busca pelo corpo perfeito, pelos  padrões estéticos 

ditados pela mídia, está transformando cada vez mais o estilo de vida, sobretudo, para grande 

parte dos jovens que buscam um lugar de aceitação nos espaços de sociabilidade que circulam. 

Pessoas comuns – no sentido de terem pouca ou nenhuma visibilidade na grande 

mídia – têm se modelado e adotado um novo estilo de vida fitness e, com isso, saído do 

anonimato ao publicizar seu cotidiano em redes sociais, tornando-se, muitas vezes, 

celebridades midiáticas por meio da prática do culto ao corpo. A elas, damos o nome de 

webcelebridades. Tal circunstância tornam-as divulgadoras de marcas de cosméticos, 

produtos de ginásticas e suplementos, por exemplo; resultando na conquista de adeptos, de 

seguidores que publicam e compartilham essa nova tendência. O que era pessoal e privativo 

passou a ser profissional e publicizado; o que era para consumo próprio, passou a ser 

referência para consumo de outros seguidores em busca do corpo idealizado, arquetipado. 

No extremo do culto ao corpo, as redes sociais têm se constituído como uma 

ferramenta de comunicação moldada também para fins estéticos e lucrativos. O Instagram 

tem se mostrado como um instrumento de promoção de marcas, blogueiras, atletas, 

webcelebridades e adeptos da geração fitness, o que deu origem ao termo conhecimedo como 

instafitness. 

Diante desse contexto, o ponto central deste pesquisa é a análise da imagem do corpo 

fitness como estilo de vida e produto de consumo nos perfis femininos no Instagram, sob 

forma de ecommerce. A tese se estrutura em torno de três questões basilares de pesquisa:  

1. Até que ponto o indivíduo é capaz de mudar o seu corpo, seu estilo de vida para 

se tornar produto do meio e assim ser aceito na sociedade?  

2. De que forma a imagem do corpo feminino está sendo utilizada como produto de 

consumo nas redes sociais?  

3. Essa mudança de paradigma tem tornado os indivíduos cada vez mais midiatizados 

e maquiados pelos padrões exigidos pela sociedade?  

                                                        
1 Um sociedade em busca do prazer e da visibilidade, caracterizado como sendo o “espetáculo dentro do 

espetáculo" Lipovetsky, Gilles e Serroy, Jean (2014, p. 321) 
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O que vemos na contemporaneidade são mulheres, em sua maioria, insatisfeitas com 

a sua imagem física, buscando cada vez mais um “corpo ideal”. Muitas recorrem à internet e 

passam a seguir páginas no Instagram em busca desse “corpo ideal” propagandeado nas 

plataformas e, por isso, algumas querem alcançar o mesmo padrão corporal das atletas e/ou 

blogueiras fitness. 

A tendência contemporânea do sujeito, quanto ao seu corpo, é copiar, imitar e se 

apropriar da beleza e do corpo do outro. Isso tem relação, supostamente, com perfis que ditam 

regras sobre o que se deve vestir, usar, comer, consumir e até mesmo como se deve adotar 

um novo estilo, um padrão de vida saudável que seja aceito pela sociedade.  

A publicidade cresce neste cenário que utiliza o corpo como mercadoria, até mesmo 

para divulgação de produtos e serviços. E as redes sociais têm possibilitado essa nova prática, 

a do consumo online. De acordo com Rogério Covaleski e Keliny Silva (2014), apesar das 

pesquisas sobre o corpo e suas variáveis terem avançado, é necessário explorar a sua 

construção e suas transformações na sociedade contemporânea. O corpo passa a ser um 

produto midiático, sendo possível, em alguns casos, ter os cuidados a ele relacionados como 

uma ferramenta de trabalho, circunstância proporcionada e ampliada por meio da publicidade 

de produtos afins.  

Na perspectiva de Gilles Lipovetsky e Jean Serroy (2015), a busca pelo ideal de corpo, 

que constrói uma personalidade narcisista mediada por uma “ditadura da beleza”, é 

responsável por diversas inseguranças e ansiedades que derivam do receio de não se conseguir 

alcançar o corpo ou beleza ideal, gerando cada vez mais a sensação de insatisfação e 

imperfeição, provocando um “superconsumo de produtos estéticos que tem como 

contrapartida um culto inquieto, obsessivo, sempre insatisfeito com o corpo”. 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 405). 

O corpo, contudo, transforma-se em um “projeto em contrução”, ou seja, sempre 

inacabado, principalmente quando se vive em uma sociedade da imagem e do culto à beleza. 

Nesta perspectiva, escolhemos o Instagram para este estudo – rede social cuja principal troca 

comunicativa é através de imagens. Partimos do pressuposto de que esse é um ambiente 

midiático no qual a comunicação é constantemente transformada pelas tecnologias. Desta 

forma, a mídia e as  tecnologias de comunicação estão progressivamente padronizando, 

rotulando o ideal de corpo, sugerindo um corpo perfeito, sarado, sem gordurinhas ou excessos. 

Estimulando o consumo de bens e serviços. 

De acordo com Michel Foucault (1984), o corpo torna-se objeto central em uma 

sociedade do consumo. Cada vez mais, o indivíduo dá importância à aparência, à estética, ao 



18 

 

visual; surge, então, uma nova cultura: a do corpo como mercadoria. O culto ao corpo vem se 

tornando referência para as relações sociais. Indivíduos tendem a se comunicar e a criarem 

vínculos com vistas ao mesmo objetivo: o de conquistarem um corpo perfeito e que seja aceito 

pela sociedade na qual se inserem. Esse processo torna-se cíclico, segue uma tendência, em 

que a busca pelo corpo perfeito faz com que seja adotada uma mudança de vida, 

compartilhada com seguidores adeptos do mesmo estilo, que recompartilham esse corpo 

modificado, tornando-se, assim, produtos do meio. 

Antes, isso era demostrado nos meios impressos, como revistas de moda, (Corpo a 

Corpo, Vogue e Manequim, por exemplo), nas quais modelos altas e magras eram referência 

de beleza feminina. Atualmente, vemos uma mudança, tanto nas academias quanto no 

cotidiano dos indivíduos. A luta por um padrão fitness, cada vez mais “sarado”, “malhado”, 

vem conquistando tanto o gênero masculino quanto o feminino. Segundo Wilton Garcia, 

“desde os primórdios até os dias de hoje, o conceito de belo associa-se ao corpo perfeito, 

forte, saudável e jovem” (GARCIA, 2005, p. 3). Não tão diferente da Antiguidade, a 

atualidade tem se mostrado preocupada com a boa forma, porém, neste contexto, o corpo tem 

ganhado mais espaço principalmente nos meios midiáticos, com o crescimento do consumo 

de uma forma ideal e da ditadura da beleza, no estabelecimento de um padrão estético. 

Conforme Roger Silverstone (1999, p.150), “consumimos a mídia. Consumimos pela 

mídia. Aprendemos como e o que consumir pela mídia. Somos persuadidos a consumir pela 

mídia. A mídia, não é exagero dizer, nos consome”. Tentamos, neste ínterim, interpretar o 

quanto a mídia nos consome e somos alimentados por ela. Na rede social, por exemplo, a 

partir do momento em que seguimos um determinado público, muitas vezes, nos deixamos 

ser persuadidos por ele. Existem muitos indicadores que mapeiam o perfil dos seus públicos 

e os segmentam, proporcionando um marketing ou uma publicidade mais direta. Assim, são 

pautados e moldados os padrões de beleza nas redes sociais. 

“A experiência estética, ancorada na mobilidade, apresenta fortes traços do imanente 

e do inacabado, promovendo também a interatividade e despertando no sujeito um dueto entre 

criar e fruir” (ROCHA, 2008). Com toda essa cobrança estética relativa à imagem e à 

aparência, as pessoas se fazem “escravas” da beleza, isto é, a beleza e a estética do seu corpo 

tornam-se condicionantes de (e condicionadas por) um capitalismo artista e de uma “cultura 

da boa forma”, de uma ditadura da beleza.  

Atualmente, as pessoas têm cada vez mais frequentado academias, tanto por conta 

do cuidado com a saúde, quanto pela questão estética. Por isso, tem aumentado 

substancialmente o número de páginas no Instagram voltadas a este público, normalmente 
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com dicas sobre alimentação, treinos e até de moda fitness, todas vinculadas ao conceito de 

estilo de vida. Paralelas a elas, é substancial também o número de hashtags associadas. Em 

2017, as expressões  #fashion, #me, #selfie, #style e #fitness estiveram entre as 50 hashtags 

mais utilizadas no mundo2. Desta forma, a publicidade cresce num cenário que utiliza a 

imagem do corpo como mercadoria, até mesmo para divulgação de produtos e serviços. 

Inclusive, vale dizer que muitos dos pontos aqui levantados nasceram a partir de discussões 

com alunos em sala de aula, em torno da noção da imagem do corpo como mercadoria. Para 

Tânia Hoff et. al (2010, p. 206), “o corpo é uma experiência da qual o sujeito não pode 

apartar-se, posto não haver existência sem corpo: daí a importância de analisá-lo como lócus 

de atravessamentos de naturezas diversas”. 

A presente pesquisa discorreu sobre a imagem do corpo fitness como produto de 

consumo no Instagram, estabelecendo tal circunstância como fenômeno da 

contemporaneidade. Como aporte teórico, trabalhamos com autores que investigam a imagem 

do corpo como processo de comunicação, consumo, produto e mercadoria. Abordamos 

conceitos acerca do estilo de vida, suas características e definições; e o que seria o self no 

mundo contemporâneo, assim como sua representatividade para as webcelebridades no 

Instafitness (termo utilizado para representar o perfil fitness). A pesquisa também busca 

analisar as publicações dos perfis femininos na rede social Instagram e o estilo fitness no qual 

elas se propagam. Acreditamos que exista uma conjuntura capaz de 

 

[...] transformar o corpo num território privilegiado de experimentações 

sensíveis, algo que possui uma certa inteligência que não se concentra 

apenas no cérebro. Foi preciso, ainda, libertá-lo de tradições e moralismos 
seculares, fornecer-lhe um status de prestígio, um lugar radioso, como se ele 

fosse uma alma. Desde então, foi fácil considerá-lo uma instigante fronteira 

a ser vencida, explorada e controlada. (SANT’ANNA, 2001, p. 70). 
 

 

O corpo é situado, assim, como sinônimo de status, estimulando muitos a colocarem 

a vaidade da forma física como prioridade no processo de exposição midiática. Sem  paciência  

para  adquirir gradativamente um  corpo escultural, alguns acabam recorrendo a métodos mais 

rápidos e fáceis, como cirurgias plásticas, implantes e anabolizantes. O mercado da aparência 

física e da estética é um dos que mais crescem na atualidade. De acordo com a pesquisa 

                                                        
2 Segundo o site Apptuts, em 2017, tais hashtags foram mencionadas na seguinte quantidade: #fashion -

367.351.709, #me - 318.507.981, #selfie - 298.589.117, #style - 215.423.681, #fitness - 189.432.348. Disponível 

em: http://bit.ly/2PDJp70. Acesso em: 03 nov. 2018. 

http://bit.ly/2PDJp70
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realizada em 2014, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica3, cerca de 23 milhões de 

cirurgias plásticas foram registradas no Brasil; o país fica atrás apenas dos EUA. As cirurgias 

mais realizadas no Brasil foram lipoaspiração e colocação de próteses mamárias.  

Como espaço de veiculação do “corpo perfeito”, a internet absorve um público que 

é autor do seu próprio conteúdo e, na alimentação dos diversos segmentos de páginas, muitas 

pessoas canalizam seus esforços para a manutenção, no Instagram, de páginas vinculadas à 

beleza. Nos perfis, as pessoas trocam ideias por meio de fotos, comentários ou até mesmo de 

pequenos vídeos.  

As webcelebridades ou musa fitness, como denominamos ao longo da tese, mantêm 

periodicidade nos lançamentos de conteúdos, interagem com seus seguidores pelas redes 

sociais, ditam tendências estéticas. Ao mesmo tempo em que se situam como “pessoas 

comuns”, atuam como personalidades, protagonizando campanhas publicitárias de marcas já 

conhecidas no mercado ou lançando novos produtos. Por isso, o Instagram tornou-se uma 

ferramenta de comunicação e de trabalho para elas; estimulando o consumo e diferenciando 

conteúdos relacionados à moda e à beleza. Tudo isso corrobora para afirmarmos que “a mídia 

é, sem dúvida, importante agente difusor de um ideal de beleza a ser alcançado, garantindo 

que a temática esteja sempre presente na vida cotidiana (...), ditando e incorporando 

tendências” (CASTRO, 2004, p.7). 

Quando publicamos trechos da nossa vida nas redes sociais, ela deixa de ser privada; 

isto promove uma exposição do nosso cotidiano, mesmo que o conteúdo seja destinado apenas 

para a nossa rede de amigos. Para John Thompson (2008, p.76), “o uso dos meios de 

comunicação de massa implica na criação de novas formas de ação e de interação no mundo 

social, novos tipos de relações sociais e novas maneiras de relacionamento do indivíduo com 

os outros e consigo mesmo”. Deste modo, as mídias sociais são os sistemas projetados para 

essa interação, e a tecnologia é o fio condutor de sua existência. 

Com base nas discussões levantadas por Selma Felerico (2013), o corpo, 

contextualizado em sua relação com o consumo, obedece três critérios: 

 

Corpos aprendendo o consumo: composto por indivíduos que buscam 

compreender o corpo humano para cuidar da saúde e conquistar o corpo 
perfeito e a juventude eterna. São os corpos reeducados; Corpos em 

consumo: são as mulheres que já se encontram no mercado de trabalho 

e passam de espectadoras a consumidoras efetivas; Corpos como 

                                                        
3 Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). Disponível em: http://bit.ly/2zs6Whj. Acesso em: 

13 nov. 2018. 

http://bit.ly/2zs6Whj
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consumo: composto pelas jovens que buscam fazer do seu corpo, seu 

capital social (FELERICO, 2013, p. 5-6, grifo nosso). 

 

Esses critérios podem ser percebidos nos perfis do Instagram  que utilizam a imagem 

do corpo como lógica de consumo e como estratégia mercadológica. Tânia Hoff (2009) relata 

sobre como as representações do corpo feminino se tornam passíveis de consumo, uma vez 

que “vivemos numa sociedade de consumo e somos constituídos a partir da lógica do 

consumo: as representações de corpo encontram-se inseridas, portanto, na narrativa da vida 

cotidiana nesse tipo de sociedade”. (HOFF, 2009, p.169). 

Na intenção de buscarmos essa compreensão da sociedade, a partir da noção de 

consumo mercadológico da imagem do corpo feminino, trabalhamos inicialmente, nesta 

pesquisa, com o conceito de “corpo-mídia”, (HOFF, 2009) por acreditar que o corpo 

representado na rede social é corrigido de imperfeições, tornando-se perfeito, idealizado, por 

grande parte das seguidoras. 

 
O corpo-mídia tem um papel de reafirmar, divulgar e, às vezes, 
promover novas percepções das imagens de corpo. Podemos 

caracterizá-lo como um corpo construído para significar e ganhar 
significados nas relações midiáticas, trata-se de um corpo perfeito, de 

natureza virtual, imagem que sintetiza os atributos valorizados 

positivamente em uma dada cultura e, por isso, imagem idealizada 

(HOFF, 2009, p.172).4 

 

Esse trabalho está dividido em seis capítulos. O primeiro, introdutório, teve por 

objetivo apresentar a tese desenvolvida, sua justificativa, o problema que concerne à pesquisa, 

os objetivos, hipóteses e ainda uma contextualização do campo teórico e dos apontamentos 

metodológicos utilizados. 

O segundo capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos da pesquisa, os 

desafios do pesquisador em frente ao objeto empírico no espaço virtual. As etapas de cada 

processo e as técnicas e métodos utilizados com o objetivo de percorrer melhor o caminho, 

com o intuito de responder as nossas inquietações enquanto pesquisadora.  

O terceiro capítulo, A sociedade do consumo e a metamorfose do corpo, aborda o corpo 

como produto midiático na sociedade do hiperconsumo, a noção de narcisismo e a estética 

da existência vivenciada na sociedade contemporânea. Consideramos como referência a 

estética do corpo como “capitalismo artista”, conceito do filósofo Gilles Lipovetsky (2015). 

                                                        
4 Entrevista concedida a Liliany Samarão para a revista contemporânea nº 12 ano de 2009. Disponível em: 

http://www.contemporanea.uerj.br/pdf/ed_12/contemporanea_n12_15_entrevista_liliany.pdf Acessado em: 23 de 

jun de 2017.  

http://www.contemporanea.uerj.br/pdf/ed_12/contemporanea_n12_15_entrevista_liliany.pdf
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O estilo de vida fitness e a construção social do self nomeia o quarto capítulo, quando 

é apresentado o conceito de estilo de vida e suas classificações, e como esse se interliga à 

identidade do indivíduo, independentemente da classe social. Aqui se discute como plurais 

determinaram o estilo de vida, principalmente se tal estilo for compartilhado, curtido e 

visualizado por muitos nas redes sociais, através dos autorretratos.  

No quinto capítulo, discutimos O desejo de visibilidade midiática no Instagram, 

observando como o uso do aplicativo é capaz de construir um estilo de vida pautado na 

construção das sílfides (autorretratos), e como elas segmentam seus seguidores através de 

hashtags utilizadas do mundo fitness. 

No capítulo seguinte, A imagem do corpo fitness feminino como produto de consumo 

no Instagram, delineamos o corpo híbrido, capaz de se transformar, interagir e compartilhar 

sua própria forma como produto de consumo no Instagram. Nesta parte, trabalhamos com a 

relação do corpo e a noção de ecommerce do corpo fitness. Analisamos os dois perfis 

femininos do Instagram selecionados; discutimos as transformações e as evoluções dos corpos 

considerados “normais”, transformados em mercadorias de consumo e compartilhados como 

modelo para assimilação em outros corpos. Apresentamos enfim, as últimas considerações 

sobre o universo estético e sobre o capitalismo artista conhecido como ecommerce do corpo 

fitness. 
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2. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

 

 

Considerando a pesquisa como um procedimento racional, capaz de responder às 

perguntas centrais que lhe são inerentes, a metodologia, por sua vez, se constitui como o 

caminho, o percurso atráves do qual o pesquisador trilha para alcançar, da melhor maneira, 

as respostas para as perguntas da sua investigação. Com isto, temos os métodos científicos, 

que são o conjunto de etapas a serem ordenadas sistematicamente na procura dos resultados. 

No intuito de traçar um percurso metodológico, primeiro buscamos entender o nosso objeto 

de pesquisa enquanto produção de sentido e depois o analisamos como prática social.  

Em busca de alcançar as repostas para nossas perguntas e entender a dinâmica da 

imagem do corpo fitness no Instagram, o presente estudo realizou uma pesquisa de natureza 

empirica explicativa e descritiva com abordagem quanti-qualitativa. Dividimos o processo 

metodológico em duas etapas: a primeira é justificada pela necessidade de compreendermos 

e nos familarizarmos com o objeto em questão, através das leituras acerca da imagem do 

corpo feminino, dos conceitos de estilo de vida self e ainda sobre a cultura do  consumo e o 

desejo de visibilidade midiática. A partir de então, procurou-se compreender e analisar o 

corpo como produto de consumo, contextualizando assim, o ecommerce. 

A segunda etapa obedeceu o caráter quantitativo e qualitativo em relação a sua 

abordagem. Os objetivos da tese foram classificados como exploratório e descritivo, e os 

procedimentos técnicos adotados foram a pesquisa bibliográfica, documental, pesquisa de 

campo – envolvendo entrevistas e questionário aplicado –, assim como a observação não 

participante. Conforme Gil (2013): 

 
Pesquisas desse tipo caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo 
comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de 

informações a um grupo significativo de pessoas a cerca do problema 

estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as 
conclusões correspondentes aos dados coletados [...]. São extremamente úteis, 

pois proporcionam informações gerais acerca das populações, que são 

indispensáveis em boa parte das investigações sociais (GIL, 2013). 

 

No universo da internet, existem milhares de métodos, softwares, programas, métricas 

e análises. Porém, ao investigarmos a rede social Instagram, nos deparamos com alguns 

obstáculos relacionados à análise do corpus da pesquisa. Realizamos uma busca por 



24 

 

instrumentos de coleta de dados que nos dessem suporte para a análise dos perfis dos usuários, 

e tivemos que criar um método específico com base nas informações disponíveis no próprio 

aplicativo, uma vez que não disponibilizamos de sistema de dados e de métrica para fazer o 

mapeamento da pesquisa.  Utilizamos as interações através dos “nós” que cada hashtags 

representa para, posteriormente, conseguirmos sondar quais as conexões estabelecidas pelos 

perfis analisados.  

A pesquisa teve início no primeiro ano do doutorado, quando começamos a fazer a 

análise das hashtags. Fizemos um levantamento netnográfico na rede social Instagram, 

baseado nos perfis femininos que tratam das hashtags #mundofitness, #estilodevida e 

#projetoverao. Classificamos como pesquisa netnográfica por entender que o nosso objeto de 

estudo encontra-se imerso no ambiente digital, no ciberespaço e que as suas imbricações 

acontecem tanto no universo online como no offine, alterando o cotidiano dos individuos no 

contexto da cibercultura.  

 

A Netnografia é vista como um campo de atuação, mas pode também 
ser considerada como um objeto de pesquisa (o que se estuda), um local 

de pesquisa (onde se estuda) e ainda um instrumento de pesquisa 

(ferramenta de estudo). Assim é a multiplicidade e pluralidade da 

Internet. A Metodologia Qualitativa Etnográfica pesquisa as 
comunidades virtuais, fóruns, chats, blogs, sites de redes sociais, estes 

são estudos on-line realizados exclusivamente no computador. Esta 

metodologia exclusiva do mundo virtual é chamada de Netnografia, e 
também de Etnografia Digital, Webnografia e Ciberantropologia 

(TAFARELO, 2014, p. 4). 

 

O método etnográfico faz referência à interpretação das culturas analisadas, 

realizando uma análise detalhada das práticas humanas com o intuito de “conhecer 

melhor o estilo de vida ou a cultura específica de determinados grupos”. (MARCONI e 

LAKATOS, 2007, p. 273). Uma vez que nosso objeto de estudo se encontra na internet, 

ou melhor dizendo, em um aplicativo de rede social, precisamos adotar métodos 

adequados aos seus ciberespaço e cibercultura específicos deste universo.  

O período analisado foi o dos verões de 2016/2017 e 2017/2018. Considerando que 

o verão no Brasil tem duração de quatro meses, a começar por novembro e finalizar em março, 

os anos foram selecionados justamente no primeiro ano das disciplinas do curso de 

Doutorado, período em que as leituras nos deram suporte teórico e metodológico para nossos 

questionamentos. A coleta dos dados foi  realizada toda segunda-feira, pelo fato de ser o dia 

da semana em que a maioria das pessoas se propõem a começar uma dieta, a academia, um 
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curso, ou seja, dia que normalmente é assimilado como ponto de partida para dar início a 

algum plano, a algum objetivo. 

A coleta de dados nos permitiu levantar nove perfis que tinham o maior número de 

seguidores ao aderirem as hashtags mais utilizadas no seguimento fitness no Instagram. No 

último ano da análise, observamos uma decrescente utilização da #mundofitness e um 

aumento na #musafitness, desta forma, achamos apropriado substituir a análise daquela por 

essa, a fim de obtermos melhor consistência no recorte da pesquisa e, de fato, alcançamos as 

nove principais hashtags do seguimento fitness no Instagram. Como nosso objeto de estudo 

é um fenômeno que se insere na internet, esse se torna passível de mudanças a todo instante, 

pela dinamicidade das tecnologias e pelas mudanças nas práticas sociais daqueles que 

utilizam tal ferramenta, as redes socias e os aplicativos.  

No contexto das hashtags analisadas, recolhemos três de cada segmento, totalizando 

nove perfis do segmento fitness, indicado no início do processo de coleta. Posteriormente, 

com a exclusão da #mundofitness e a inclusão da #musafitness, incluímos mais um perfil a 

ser analisado, totalizando dez perfis, a saber: Aline Antiqueira, Cecília Franco, Priscila 

Soares, Roseane Santos, Wanessa Angel, Walkirine Cursino, Rochelle Miciellin; Joane 

Demamann, Aline Mederos e Priscila Bonna. Posteriormente,  selecionamos dois perfis no 

total da amostra – o de Priscila Soares (34 anos) e o de Aline Antiqueira (38 anos). Estes 

dois perfis foram efetivamente analisados de forma mais aprofundada. Porém, devido ao 

perfil da Aline Antiqueira ter sido rackeado no desenvolvimento desta pesquisa, ou seja, 

todos os dados coletados foram perdidos. Desta forma tornou-se invivél  analisaremos, os 

comentários, as curtidas e todo o processo de interação e compartilhamento das postagens, 

uma vez que o instrumento de análise encontra-se no espaço online. Desta forma, optamos 

por dar continuidade nas análises apenas com o estudo de caso do perfil da Priscila Soares.  

Utilizamos como instrumento metodologico, a entrevista online, uma vez que os 

dados coletados foram retirados da própria realidade, da fonte entrevistada. Com relação à 

coleta de dados, utilizamos instrumentos como a observação, a entrevista e o questionário. 

Eva Maria Lakatos e Marina Marconi (2013, p. 86) definem esse tipo de questionário como 

um “instrumento constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. A plataforma utilizada para a 

elaboração do questionário foi o Google Drive. Feito isso, o questionário foi 

divulgado/compartilhado com os dez perfis femininos identificados nas etapas anteriores da 

pesquisa. 
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Na terceira etapa da pesquisa, adotou-se a técnica de análise de conteúdo que, 

através do que está postado no Instagram, é permitido que analisemos cada mensagem 

divulgada em uma semana de acompanhamento dos dois perfis selecionados. Foram criadas 

categorias das publicações para serem analisadas de acordo com os tipos de postagens, a 

finalidade e o retorno dos seguidores, além do planejamento das postagens e dos conteúdos 

de cada perfil.  

Em busca de tornar a pesquisa mais consistente, a nossa metodologia conta com 

análise do conteúdo – “conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” 

(BARDIN, 1977, p.40). A intenção da análise de conteúdo “é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), 

inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)” (BARDIN, 1977, p. 

40). 

Segundo Laurence Bardin, (1977, p. 37), a análise de conteúdo é:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitiriam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1979, p.42). 

 

No que se refere ao corpo como produto de  consumo midiático e ao estilo de vida 

fitness, portanto, nos utilizamos, ao longo dessa tese, autores como Tânia Hoff (2009; 2010), 

Selma Felerico (2007; 2015), Gilles Lipovetsky (2015) e Rogério Covaleski (2014)  ao 

longo da tese, na qual trabalhamos com os conceitos-chave de representação do corpo, 

ecommerce fitness, corpo e consumo e corpo- mídia. E para conceituar o estilo de vida, 

tomamos como suporte teórico os trabalhos desenvolvidos por Mike Featherstone (1995); 

David Chaney (1996, 2001); Giddens (1991); Michel Maffesoli (1998); Tim O’Sullivan 

(1994); Shelley Taylor (2002). 

Nosso corpo é extremamente complexo, visto que perpassa infinidades de 

características orgânicas e estéticas ao longo da história, acumulando, portanto, uma 

vastidão de simbolismos e recortes de diversas identidades culturais. Não pretendemos 

apresentar uma história do corpo, mas analisamos a imagem do corpo como um objeto 

de estudo dinâmico, em processo de transformação, reconfiguração constante; na 

compreensão de que “o corpo é o dispositivo midiático, e é resultante da forma de 

circulação da marca fora do espaço midiático, que cria outro espaço midiático e 
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transforma a casa e o corpo em um lugar midiatizado” (PAVAN; FERREIRA, 2015, 

p.05). 

O corpo é o resultado das experiências e vivências no cotidiano. As formas 

definem e classificam o indivíduo nas várias tribos existentes no universo midiático. 

A imagem do corpo, em especial o feminino, é um processo em constante movimento 

de adaptação e readaptação, é um reflexo da sociedade a qual pertence. E a imagem do 

corpo analisada se situa na sociedade do Capitalismo Transestético, conceito abordado 

pelos autores Gilles Lipovetsky e Serroy  (2015): 

 

No tempo da estetização dos mercados de consumo, o capitalismo artista 
multiplica os estilos, as tendências, os espetáculos, os locais de arte; lança 

continuamente novas modas em todos os setores e cria em grande escala 

o sonho, o imaginário, as emoções; artealiza o domínio da vida cotidiana 
no exato momento em que a arte contemporânea, por sua vez, está 

empenhada num vasto processo de “desdefinição”. É um universo de 

superabundância ou de inflação estética que se molda diante dos nosso 
olhos: um mundo transestético, uma espécie de hiperarte, em que a arte se 

infiltra nas indústrias, em todos os interstícios do comércio e da vida 

comum. (Lipovetsky e Serroy; 2015, p. 27) 

 

 No contexto do capitalismo Transestético, a imagem do corpo feminino apresentado 

ao longo da tese, possibilita gerar novas formas comunicativas e de comércio, propondo 

experiências estéticas, mediadas e consumidas no universo online. Contudo, nesta sociedade 

utiliza-se de estratégicas de mudança do corpo e consequentemente da sua imagem com o 

intuito de obter visibilidade e repercussão midiáticas, como veremos nas análises da imagem 

do corpo da Webcelebridade Priscila Soares.  
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3. A CULTURA DO CONSUMO E A METAMORFOSE DO CORPO NA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA  

 

 

Para o senso comum, o termo consumo está associado a coisas fúteis, a vaidades, à 

aquisição de bens e serviços, a compulsões. Mas o que, de fato, seria esta sociedade do consumo 

que, enquanto consome, é consumida?  Autores como Jean Baudrillard (1995), Néstor García 

Canclini (2008) e Zygmunt Bauman (2008) discutem o que configura essa cultura do consumo 

ou sociedade do consumo. 

Em Vida para consumo, Bauman (2008) menciona os hábitos, em referência ao 

consumo atualmente mutável, tangíveis a uma sociedade sem fio. Entendemos como hábitos as 

práticas e costumes repetidos em nosso cotidiano, ou seja, ações triviais incorporadas no dia-a-

dia, até mesmo banais. Bauman divide em duas fases o consumo na modernidade: a fase sólida-

moderna, em que a sociedade é pautada pela segurança, pelas coisas mais sólidas, resistentes, 

duradouras, capazes de resistir ao tempo; e a fase líquida-moderna, que é caracterizada por sua 

instabilidade, velocidade de mudanças, de trocas, de desejos e impulsos, do imediatismo.  

O autor esclarece que o consumo é algo vital ao ser humano. Consumimos a todo 

instante, desde alimentos até o nosso bem-estar e, ao mesmo tempo, o não fazer nada. Portanto, 

o consumismo seria um atributo da sociedade, isto é, se constitui como vetor principal que rege 

a sociedade contemporânea, “um tipo de sociedade comprometida com a causa da segurança 

estável e da estabilidade segura, que baseia seus padrões de reprodução a longo prazo em 

comportamentos individuais criados para seguir essas motivações.” (BAUMAN, 2008, p. 42). 

A Revolução Consumista, conhecida como a passagem do consumo para o 

consumismo, entende que esse se tornou crucial para a existência humana, principalmente para 

sustentar a economia, tornando-se a “principal força propulsora e operativa da sociedade” 

(BAUMAN, 2008, p.41).  O consumismo assume seu papel mediante nossos desejos, anseios e 

quereres individuais, sendo reciclado a cada instante. Antes, a aquisição de um produto de alta 

durabilidade gerava certo status social pela grandeza e tempo de duração, “consistia na exibição 

pública de riqueza com ênfase em sua solidez e durabilidade” (p.43). Na sociedade líquida, tudo 

se torna fluido à medida que consumimos e descartamos rapidamente o objeto de desejo. 

 

A sociedade de consumidores, em outras palavras, representa o tipo de 

sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e 
uma estratégia existencial consumista, e rejeita todas as opções culturais 

alternativas. Uma sociedade em que se adaptar aos preceitos da cultura de 
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consumo e segui-los estreitamente é, para todos os fins e propósitos práticos, 

a única escolha aprovada de maneira incondicional. Uma escolha viável e, 

portanto, plausível. (BAUMAM, 2008, p. 71).    

 

Na perspectiva de Néstor Canclini, o que consumimos determinará que tipo de cidadão 

somos e seremos. O autor faz referência ao consumo na esfera política da cidadania, econômica 

e psíquica, uma vez que as nossas relações de consumo definirão nosso comportamento na 

sociedade enquanto atores ativos no processo sociocultural. Canclini (1999) afirma que, na 

contemporaneidade, as relações de consumo definem a identidade do indivíduo na sociedade, 

um ser que busca incansavelmente por novidades, por descobertas, que é capaz de consumir 

conhecimentos, produtos, serviços, sentimentos e experiências. Vivenciamos a cultura do 

efêmero, dos prazeres insaciáveis, do desejo pelo ato, da necessidade do ter, comprar, possuir. 

A sociedade do consumo se configura como a prática cultural das ações que praticamos em 

nosso cotidiano a partir da lógica da produção dos bens materiais e simbólicos. 

 

(...) O consumo é o conjunto de processos socioculturais em que se realizam 

a apropriação e os usos dos produtos. Esta caracterização ajuda a enxergar os 

atos pelos quais consumimos como algo mais do que simples exercícios de 

gostos, caprichos e compras irrefletidas, segundo os julgamentos moralistas, 
ou atitudes individuais (...) (CANCLINI, 1999, p. 77) 

 

O consumo é um fenômeno central na contemporaneidade, pois perpassa as práticas 

sociais, a produção de sentindo e de bens simbólicos pertencentes ou não a mesma cultura. 

Canclini não pensa a sociedade como “simples lugar de troca de mercadorias, mas como parte 

de interações socioculturais mais complexas” (CANCLINI, 1999, p. 90); e “é neste jogo entre 

desejos e estruturas que as mercadorias e o consumo servem também para ordenar politicamente 

cada sociedade. O consumo é um processo em que os desejos se transformam em demandas 

e em atos socialmente regulados”. (CANCLINI, 1999, p. 83; grifo nosso) 

Baudrillard (1995), por sua vez, considera o consumo não apenas como um objeto 

concreto, mas como representatividade de algo, ou seja, a representação simbólica do cotidiano 

do indivíduo, o que ele chamará de objeto-signo. Para o autor, seria apenas um instrumento de 

diferenciação social, não é a sua utilidade que lhe dá sentido, mas a sua representação, o 

significado destinado a cada indivíduo. Para Baudrillard (2000), vivemos em uma sociedade do 

consumo, consumimos não apenas coisas, mas a representação das coisas, dos significados em 

mercadorias, as quais ele nomina mercadorias-signo.  
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O consumo não é nem uma prática material, nem uma fenomenologia da 

‘abundância’, não se define nem pelo alimento que se digere, nem pelo 

vestuário que se veste, nem pelo carro que se usa, nem pela substância oral e 
visual das imagens e mensagens, mas pela organização de tudo isto em 

substância significante; é ele a totalidade virtual de todos os objetos e 

mensagens constituídos de agora estão em um discurso cada vez mais 

coerente. O consumo, pelo fato de possuir um sentido, é uma atividade de 
manipulação sistemática de signos (BAUDRILLARD, 2006, p. 206). 

 

Baudrillard baseia-se no crescimento do consumo na era moderna e na distinção social 

que ela é capaz de gerar na sociedade. O valor de troca, compra ou venda, exerce um papel que 

supre determinadas necessidades, muitas vezes, impostas pela classe alta da sociedade – 

sobretudo, se considerarmos que a moeda de troca para uma classe tem um peso diferente 

quando relacionada às demais classes. Com isto, surge uma demanda enorme para abastecer os 

diversos pontos de necessidade, proporcionando, muitas vezes, uma grande quantidade de 

geração de produtos e serviços em detrimento da sua qualidade. 

Nessa perspectiva, Baudrillard aponta dois grupos existentes, aquele que compra, de 

fato, o objeto e as funções que ele incorpora; e o outro, aquele motivado pela distinção social 

que o objeto produz, adquirindo-o para se tornar diferente dos demais grupos, numa tentativa 

de demonstrar poder de compra pela aquisição de bens não duráveis. Para o autor, os objetos 

seriam os signos, que estão em constante movimento, se recriando a todo instante, ao tempo 

que se transformam no objeto do capitalismo. O consumo torna-se um ponto central na vida das 

pessoas, criando um sistema de valores, que provém mais amplamente a partir da 

industrialização e da segunda grande guerra.  

 

Não se trata, pois, dos objetos definidos segundo sua função, ou segundo as 
classes em que se poderia subdividi-los para comodidade de análise, mas dos 

processos pelos quais as pessoas entram em relação com eles e da sistemática 

das condutas e das relações humanas que disso resulta. (BAUDRILLARD, 
2006, p. 11). 

 

 

Tais objetos, nesse sentido, criam uma funcionalidade. Antigamente, eles eram 

consumidos de geração em geração, muitas vezes, acumulando-se pertences – o objeto não 

importava, e sim a estória dele e o que mesmo representava para aquela família; normalmente 

sendo utilizado enquanto houvesse funcionalidade e, portanto, protelando a aquisição de um 

novo. 

O consumo passa, contudo, de materialista para idealista, para abstrato. Na sociedade 

pós-moderna, não consumimos inicialmente o objeto, e sim aquilo que ele pode representar. 

Enquanto atores sociais, ao mesmo tempo em que consumimos, tais objetos são capazes de 
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moldar nosso estilo de vida, ao passo que os media são responsáveis pela propagação e 

uniformização destes objetos de desejo, inserindo-os num universo em que se tornam novos 

instrumentos de socialização. 

A sociedade de consumo, entretanto, não pode ser confundida com a cultura de 

consumo. De acordo com Lívia Barbosa (2009, p.9) “as sociedades podem ser sociedades de 

mercado, terem instituições que privilegiam o consumidor e os seus direitos, mas que, do ponto 

de vista cultural, o consumo não é utilizado como principal forma de reprodução e diferenciação 

social”. Na cultura do consumo, é preservada a individualidade do consumidor e a construção 

da sua própria identidade. Em contraponto, na sociedade do consumidor, por mais que exista 

uma valorização à economia de mercado, tudo aquilo que é comprado é regido por normas 

sociais: o que os clientes consomem, desde roupas, alimentos, casas, carros, livros, acessórios 

em geral, por exemplo, constrói os seus estilos de vida com caráter cada vez mais individual 

atrelado ao coletivo. Quem não se lembra do período marcado por uma forte demanda de 

produtos, nos Estados Unidos, intitulado de American Way of Life? O “estilo de vida norte-

americano” se instaurou como um conceito baseado na ideia de que a felicidade poderia ser 

medida a partir de quantos bens a pessoa poderia possuir, ter e comprar.  

Percebemos que os meios de comunicação contribuíram para a divulgação deste estilo 

de vida, fazendo com que os norte-americanos consumissem o máximo que podiam, o 

importante era consumir, não importava o quê. Hoje, nos vemos bombardeados a todo instante 

pelo desejo do consumo, sem a efetiva necessidade de compra, porém, imersos num cenário 

que nos atrai pela estética do produto ou mesmo pelo simples fato de querermos adquirir aquilo 

que muitos estão consumindo. 

Um exemplo é a rede social e plataforma online Instagram, que permite 

compartilhamento de fotos, vídeos e lives entre os seus seguidores. O aplicativo possibilita às 

marcas um maior engajamento entre seus públicos, principalmente quando há consumidores 

que ajudam a promovê-las, publicando um selfie de um produto, por exemplo, e marcando a 

empresa respectiva. A possibilidade do usuário clicar num link patrocinado e ser direcionado a 

sites de vendas de produtos, permitindo a compra efetiva em alguns cliques, também é uma 

realidade.  Deste modo, sabendo ser o consumo não pode ser considerado como sendo algo 

inato ao ser humano, a indução a ele tende a remodelar as ações desse novo consumidor e, por 

conseguinte, o delineamento da sua identidade, visto que aquilo que o mesmo consome define, 

de certo modo, o que ele é.  

Não utilizamos apenas, os meios de comunicação como instrumentos de informação e 

de conhecimento, a forma como nos comunicamos vem sofrendo alterações significativas, 
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evoluindo conforme o uso das tecnologias e das suas relações sociais. Essas vêm sofrendo 

alterações na contemporaneidade, especialmente com o advento da cibercultura, espaço virtual 

em que o usuário se insere, interagindo com pessoas e situacionismos ao redor do mundo; 

criando e participando de grupos de discussão, envolvendo-se em assuntos de diversas 

segmentações. Presenciamos o surgimento de relações mútuas na internet, que reconfiguram o 

papel do receptor, que já é capaz de interagir de formas direta e indireta com os conteúdos, não 

somente consumindo produtos, mas também produzindo conteúdos, num processo de 

comunicação multilateral. “Podemos dizer que a dinâmica social atual do ciberespaço nada 

mais é que esse desejo de conexão se realizando de forma planetária. (LEMOS, 2010, p.71) 

Esse desejo de conexão proporciona ao indivíduo interações inteligíveis através dos 

consumos de bens simbólicos no contexto do ciberespaço. O consumo se instala como uma 

necessidade contínua e permanente, associando produtos e serviços ao nosso bem-estar, da 

família, dos amigos, do trabalho. Os espaços de sociabilidade estão repletos de apelos 

comerciais em imagens, textos e audiovisuais. Muitas vezes, o consumo é associado à aceitação 

social, à ideia de que é preciso consumir para continuar existindo, percebido, para se integrar a 

um grupo, manter certa identidade, conquistar espaços. (CANCLINI, 1995). Observaremos no 

próximo tópico, a imagem do corpo feminino como torando-se um produto midiático na 

sociedade do capitalismo estético.  

 

  

3.1 O corpo como produto midiático na sociedade do hiperconsumo 

 

No Brasil, o fenômeno do culto ao corpo teve seu marco com a chegada do cinema, 

em meados da década de 1920. Os padrões dos corpos femininos eram mostrados como um 

modelo a ser seguido. Com a chegada da indústria de cosméticos, inicia-se o uso das 

maquiagens e dos cremes para a pele, tudo em busca de um corpo como aquele que se vê na 

grande tela da mídia cinema, emergindo o culto ao corpo magro. Há certa alteração no cotidiano 

das mulheres da época, antes preocupadas com os cuidados domésticos, agora também com a 

sua imagem, aumentando o consumo de produtos de moda e estética amplamente divulgados 

pela mídia de massa.  

Foram os anos 1980, porém, que ficaram marcados pela geração saúde, difundindo o 

conceito de beleza, bem-estar, saúde e estilo de vida. E, consequentemente, neste período, 

houve um aumento das academias de ginástica, assim como de revistas destinadas a este novo 

público estilizado e idealizado. “Alega-se que a mídia construiu este padrão de beleza e, a partir 
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daí, todos sentiram na obrigação de aderir ou não, para não ficar de fora do chamado grupo 

socialmente aceito” (DEL PRIORI; AMANTINO, 2011, p. 9). 

Na atualidade, o corpo perde valor quanto as suas formas biológicas “originais” para 

dar espaço a um corpo idolatrado, moldado, esculpido pela mídia. “Hoje se desenvolvem novas 

formas de ascetismo, relacionadas de maneira direta (porém complexa) com as práticas 

hedonistas do consumo e do império das sensações” (SIBILIA, 2005, p.2). 

Segundo Foucault (1987), não podemos separar o corpo do poder, pois ambos estão 

interligados e são elos importantes para a compreensão de uma sociedade.  O corpo, baseado 

em suas formas e representatividades, relaciona-se com o poder que ele pode exercer sobre 

outros corpos, produzindo muitas vezes distinções sociais, principalmente por meio da mídia. 

O corpo deixou de ser relacionado a valores tradicionais como família, cultura, e classe 

social para se tornar um objeto a ser observado, desejado e consumido. Onde antes predominava 

o olhar para a identidade do indivíduo, seu caráter e sua função social, hoje é voltado ao olhar 

para a estética de um corpo-mídia, “apoteose da sedução”, como pontua Francisco Ortega 

(2008). 

 

A biossociabilidade é uma forma de sociabilidade apolítica constituída por 

grupos de interesses privados, não mais reunidos segundo critérios de 

agrupamentos tradicionais como raça, classe, estamento, orientação política, 
(...) mas segundo critérios de saúde, performances corporais, doenças 

específicas, longevidade, entre outros. (ORTEGA, 2008, p. 30) 

 

De acordo com Baitello (2005), o corpo é a “mídia primária”, isto é, o corpo é um 

canal de comunicação, pois, através da linguagem corporal, assim pode ser considerado uma 

mídia móvel, uma vez que ele fala, emite mensagens em suas interações sociais e culturais. O 

corpo seria a mídia primária “como o primeiro suporte dos textos culturais e dos processos 

comunicativos”; a secundária seria composta dos aparatos ou dispositivos midiáticos, e a 

terciária seria a junção entre as duas primeiras mídias. (BAITELLO JUNIOR, 2005, p. 07) 

 

Quando duas pessoas se encontram existe uma troca de informações e, 
portanto um intenso processo de comunicação por meio de inúmeros vínculos, 

inúmeros canais, inúmeras relações, conexões e linguagem. (...) Existe assim 

um processo de comunicação extremamente complexo através dos sentidos de 
distância com a audição e a visão, e dos sentidos de proximidade como o 

olfato, paladar e tato. (BAITELLO JR, 2005. p.31-32). 

 

Hoje, essas interações, em suas relações sociais, são mediadas pelo que chamamos de 

dispositivos midiáticos, sejam eles mídias sociais digitais (Instagram, Facebook, Twitter  etc.), 
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ou aparatos como smartphones, tabletes e computadores. Uma vez que o corpo seja capaz de 

transmitir certa mensagem de boa forma e/ou estilo de vida, aceitamos que ele seja também 

capaz de gerar conteúdos acerca de um determinado seguimento, tornando-se um produto a ser 

consumido e publicizado em muitos veículos. Juntas, as mídias e as tecnologias tornam-se 

grandes aliadas na era da sociedade do hiperconsumo.  

Nessa sociedade, em que o corpo é objeto do consumo e para o consumo, o indivíduo 

é classificado de acordo com o corpo que tem. Gordura virou sinônimo de má forma, obesidade, 

depressão, repúdio, desleixo. A forma física, ou seja, a estética deste corpo, determina, 

classifica. Termos como “saudável” e “doente” nunca foram tão mensurados. Paim e Strey 

(2004) acreditam que os corpos são capazes de fazer releituras de si mesmos, constantemente. 

O corpo real, aquilo que se é, se contrapõe ao corpo ideal, o que se deseja alcançar, almejar. 

Cria-se o que chamamos de fastfood do corpo, cenário em que o suposto corpo perfeito é 

divulgado de forma instantânea, para que seja comprado num contexto de idealização e culto.  

O capitalismo estético mostra-se também como resultado do desenvolvimento da alta 

tecnologia, que por meio dela, é possível a realização de uma produção massiva personalizada, 

em que: 

 

A dinâmica de individualização dos produtos só pôde efetuar-se graças à alta 
tecnologia baseada na microeletrônica e na informática. As novas tecnologias 

industriais permitiram o desenvolvimento de uma “produção personalizada de 

massa” que consiste em montar, de maneira individualizada, módulos pré-
fabricados (LIPOVETSKY, 2007, p. 79). 

 
 

Considerando que, na sociedade contemporânea, alteramos a forma de nos tornarmos 

visíveis e invisíveis nas mídias, nunca foi tão grande a busca pelo desejo de visibilidade 

midiática. José Luiz Prado (2013), em suas pesquisas sobre biopolítica, ressalta que existe um 

discurso modalizador, difundindo pelos dispositivos comunicacionais, que promove “uma ação 

com base nos verbos modais: poder, querer, fazer, ser” (p. 26). Pensamento semelhante é 

desenvolvido pela pesquisadora Selma Felerico, quando acrescenta que: 

 

A espetacularização do conteúdo midiático fez com que o corpo e a 

mercadoria se aproximassem cada vez mais, sugerindo que o mesmo se 
convertesse em nosso maior bem de consumo. Um valor sociocultural que 

integra o indivíduo a um grupo e ao mesmo tempo o destaca dos demais. Ter 

um físico “perfeito”, “bem delineado”, “em boa forma” significa a vitória 
sobre a natureza, o domínio da pessoa sobre seu próprio destino. A gordura, a 

flacidez, o sedentarismo simbolizam a indisciplina, o descaso. (FELERICO, 

2010, p. 116) 
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A publicidade torna-se, assim, uma aliada, ou até mesmo a que propaga, publiciza, 

torna férteis os campos do consumo do corpo fitness. Por isso, é importante destacarmos e 

analisarmos a estética deste corpo midiatizado no cenário da cultura do digital.  

 

 

2.1 Narcisismos do corpo  

 

“Quem ama o feio, bonito lhe parece” é um dito popular muito usado ao longo da 

história. Significa que quem ama não vislumbra, apenas, a beleza exterior, ao contrário, 

hierarquiza a interior como mais importante, pois é capaz de olhar para as virtudes, gestos, 

amor, carinho, atenção e respeito do outro. Nessa concepção, o belo está nos olhos daquele que 

observa e admira.  

Em nossa sociedade, os padrões e definições de beleza também variam de acordo com 

a cultura do indivíduo, suas tradições e costumes, ou seja, a representação do belo, da beleza, é 

híbrida em nossas culturas. Os padrões de beleza são representados de formas distintas na arte, 

na medicina, na natureza, no urbano e, principalmente, no corpo humano.  

O que, de fato, é a beleza e o que representa ser belo em nossa sociedade, ao longo dos 

tempos, afinal de contas? Primeiramente, a referência inicial ao belo era uma característica 

atribuída ao sexo masculino, e não ao feminino. Em grego, belo significa kalón,5 ou seja, aquele 

que atrai o olhar, que leva à admiração, como sendo uma espécie de ritual. Porém, a beleza 

grega estava associada também a outros valores como sabedoria, justiça, força, além de um 

corpo capaz de expressar harmonia em suas proporções.  

As primeiras representações do corpo feminino estavam associadas às do corpo 

masculino, ao corpo grego, com músculos, pernas e braços fortes e de pouca expressividade no 

rosto. As mulheres da época viviam para os afazeres domésticos e os cuidados com a aparência 

se concentravam especialmente no rosto, única parte exposta; estavam sempre muito 

perfumadas e eram mais valorizadas se tivessem pele branca. Podemos representar a mulher 

grega à imagem de Afrodite de Cnido, uma das primeiras representações da deusa totalmente 

despida. Quando pensamos em beleza feminina na Grécia, também fazemos referência a Helena 

de Tróia, considerada como deusa entre as mulheres. Tal beleza era capaz de levar os homens 

                                                        
5 DOMINGUES, Joelza Ester. Blog Ensinar História. 2015.  Disponível em: http://bit.ly/2oDx047. Acesso em: 

13 out. 2018. 

http://bit.ly/2oDx047
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a cometer loucuras, fortalecendo a popularização da ideia de que as mulheres belas eram 

perversas, cruéis, ardilosas.  

As mulheres gregas gastavam parte do tempo cuidando da sua beleza e, para isso, 

utilizavam óleos perfumados, pó de giz para deixar a pele mais branca (sinal de distinção), 

banho de leite, entre outros. Estavam preocupadas com a aparência facial, mantendo seu corpo 

sempre coberto, visto que esse não lhes era objeto de atenção.   

Por outro lado, nem todos os romanos apreciavam os rostos maquiados. Para eles, eram 

sinônimo de vulgaridade, na compreensão de que a mulher não deveria chamar tanta atenção 

para si, deveria ficar mais resguardada. As mulheres romanas eram conhecidas pelas belas joias, 

anéis, braceletes, penteados exuberantes e peles sempre impecáveis.  

Na Idade Média, temos o dualismo no contexto feminino: o sagrado versus profano. A 

vaidade feminina, considerada pecado, era objeto do diabo e disputava abominação. Nesta 

época, a mulher era submissa ao homem, com poucas possibilidades de autonomia e de decisão. 

Não poderia se destacar ou ser alvo de desejo de outros. A beleza estava na pureza das mulheres 

que tinham os corpos sempre bem vestidos, com túnicas, exibindo características angelicais. 

Eram serenas e com voz suave, verdadeira representação da virgem Maria, servindo de modelo 

para todas as mulheres.  

A imagem de Eva, por sua vez, consumava-se como a da pecadora, aquela que, 

apresentando seu corpo nu, era capaz de seduzir os homens, levando-os à queda, à dor, ao 

sofrimento, e à consequente expulsão do paraíso. Eva simbolizava as trevas; e Maria, a luz, a 

salvação que vem de Deus e da igreja.   

Conhecida como a época de ouro, o Renascimento abriu espaço para a exaltação das 

obras de Deus, em especial ao corpo humano e à estética de suas formas. Para as artes, o corpo 

tornou-se fonte de inspiração e deveria ser representado em simetria perfeita. O corpo começa 

a ser estudado em sua anatomia e, assim, vemos as artes o representarem, como exemplo, na 

obra de Leonardo da Vinci, o Homem Vitruviano. 

Em meados do século XVI, a arte começa a representar a vida. Deste modo, as pinturas 

começam a desenhar as mulheres em suas formas, cabelos sempre longos e bonitos, peles 

brancas, com maquiagem suave e rostos ovais. Começam a aparecer as telas de corpos de 

mulheres nus e seminus e, por conseguinte, a proibição de expor qualquer arte que despertasse 

o desejo, que incitasse o pecado. O Concílio de Trento foi responsável pela fiscalização e 

retirada de todas as obras expostas. Foucault (1979) lembra que, na Idade Média, quaisquer 

expressões de sexualidade, emoções, gestos femininos eram tidos como atos pecaminosos 

perante a igreja. 
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A obra de Peter Paul Rubens, As três Graças, representa bem a sensualidade e os 

corpos femininos da época. O poeta Carlos Drummond de Andrade (1990) compôs o poema 

Pintor de mulher, no qual representa perfeitamente a obra de Rubens, o corpo feminino em suas 

múltiplas possibilidades, de sensualidade e beleza incomparáveis.  

O corpo, a partir do Renascimento, passa a ser concebido através de técnicas e métodos 

científicos, servindo de objeto de estudo e várias experiências. O século XIX foi, sem sombra 

de dúvidas, um período de mudanças. O corpo começa a conquistar a sua liberdade, marco 

histórico na Revolução Francesa e na Declaração dos Direitos do Homem, de 1789. O corpo 

começa a se libertar do aprisionamento da alma, pleno em sua unicidade, individualidade e, 

sobretudo, percebido como território de desejos, prazeres e ambições.  Segundo Correia (2006), 

foi na Revolução Industrial que o espelho passa a ser, para o corpo, símbolo de libertação e de 

admiração. Logo depois, o corpo feminino passa por vários processos de modificações e 

mutilações, tudo para se moldar ao padrão de beleza tido como perfeito.  

Foi entre as duas grandes guerras mundiais que o corpo ganhou uma nova configuração 

e representação. O capitalismo foi o precursor da grande libertação e valorização do corpo, em 

especial, o feminino.  

No livro de Umberto Eco (2007), O belo e o feio: história da beleza e história da 

feiura, tem-se que a existência do que é belo está condicionada à referência daquilo considerado 

feio; ou seja, sem o feio, o belo não existe. Mas, para efeito desse trabalho, partimos do 

pressuposto de que o belo está condicionado à forma do olhar e de como se observa, de modo 

desfavorável ou favorável. Tudo dependerá do referencial, do ponto de partida para a 

comparação do que seria belo. A aesthesis, termo grego que significa estética, está ligada à 

capacidade de sentirmos as coisas que estão a nossa volta. O termo é estudado sob vários olhares 

filosóficos: a estética hegeliana traz a percepção (manifestação sensível) do belo produzido nas 

artes, o belo artístico. A platônica está mais associada à questão da verdade e da ética, sob esta 

ótica, somente o ideal de beleza seria capaz de emitir um juízo estético. O belo, nesse sentido, 

está ligado ao campo das ideias e as características físicas são meramente secundárias. 

Nietzsche relaciona a estética a sua expressividade, não considerando o homem como um 

artista, mas em sua totalidade, como uma obra de arte. 

 

Não pode haver nenhuma regra de gosto objetiva, que determine por meio de 
conceitos o que seja belo. Pois todo juízo proveniente desta fonte é estético; 

isto é, o sentimento do sujeito e não o conceito de um objeto é o seu 

fundamento determinante. Procurar um princípio de gosto, que fornecesse o 
critério universal do belo através de conceitos determinados, é um esforço 
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infrutífero, porque o que é procurado é impossível e em si mesmo 

contraditório. (KANT, 1993, p. 77). 

 

Na sociedade estética, o imaginário estético social ganhou força nos últimos anos e, 

com isso, a supervalorização da imagem, da sua representatividade e das formas estéticas 

corporais. Vivemos a valorização da aparência, o desejo de visibilidade em detrimento do 

conteúdo e daquilo que somos; destacamos, ou até mesmo vendemos, aquilo que 

representamos. A corporeidade, nesse ínterim, se consuma como sendo aquele corpo orgânico, 

uma realidade única, considerando o corpo como a materialidade de nossas vivências 

(ABBAGNANO, 1982). Trata-se de corpos esculpidos pelos padrões estéticos – e aqui 

abordamos o estético ligado às formas, à aparência física do corpo midiático.  

 

Fique atento, pois o corpo que você usa e ostenta vai dizer quem você é. Pode 

determinar oportunidades de trabalho. Pode significar a chance de uma rápida 

ascensão social. Acima de tudo, o corpo que você veste, preparado 
cuidadosamente à custa de muita ginástica e dieta, aperfeiçoada através de 

modernas intervenções cirúrgicas e bioquímicas, o corpo que resume 

praticamente tudo o que restou do seu ser, é a primeira condição para que você 
seja feliz. (KEHL apud FELERICO, 2010, p. 111). 

 

 O sujeito tornou-se objeto de desejo e de consumo na sociedade do capitalismo artista.  

Cresce o “mercado dos músculos” e, consequentemente, a valorização do mercado estético do 

corpo. O primeiro curso de estética no Brasil chegou em 1936; contudo, somente em 2012 a 

profissão de esteticista foi regulamentada e associada à biomedicina estética. O Censo 2016, da 

Associação Brasileira de Cirurgias Plásticas (SBCP)6, mostra um aumento significativo nas 

cirurgias estéticas – cerca de 47,5%. O procedimento mais realizado é o aumento das mamas, 

seguido pela lipoaspiração. Para Tânia Hoff, isso demonstra a impossibilidade da aceitação do 

“corpo natural”, tal qual ele é; reforçando, assim, “a desqualificação do corpo”, de modo que 

as modificações permanentes são apresentadas como uma necessidade internalizada e a auto 

realização, por sua vez, está quase sempre associada ao físico (HOFF, 2004, p.56). 

No narcisismo estético em que vivemos, predomina o “corpo interativo” (VILLAÇA, 

2011), aquele pronto para ser consumido, compartilhado e moldado nas mídias sociais. Tem-se 

o desejo, a necessidade de publicizar este ideal de imagem, de se portar dentro de um padrão e 

mostrar a beleza estética de um corpo sarado, malhado, perfeito.  

                                                        
6 DIÁRIO DO NORDESTE. Cresce número de cirurgias plásticas no Brasil. Fortaleza, 14 jul. 2017. Disponível 

em: http://bit.ly/2DAqO6e.  Acesso em: 13 jan. 2018. 

http://bit.ly/2DAqO6e
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Desta forma, podemos considerar como sendo uma prática social na sociedade do 

capitalismo estético, posicionar o corpo como produto de consumo na internet – alimento-base 

para o ecommerce do corpo fitness. 

 

 

2.3 A estética do corpo feminino ao longo dos anos 

 

O que seria a estética do corpo feminino ao longo dos anos e quais transformações 

corpóreas ele vem sofrendo, tanto em suas formas, quanto na produção de sentidos? Essas são 

algumas perguntas que norteiam o corpus da nossa pesquisa. O termo “estética” relacionado ao 

corpo tem várias definições no contexto da história, da filosofia, das artes e das culturas. No 

âmbito etimológico, a origem da palavra vem do francês, esthétique, que está ligada à arte e à 

beleza em seu aspecto físico. Duarte Júnior (2001, p. 13) assinala que, no grego, aisthesis é “a 

capacidade do ser humano de sentir a si próprio e ao mundo num todo integrado, ou seja, a 

expressão estaria vinculada à sensação e à percepção; peculiaridades essas, muito relacionadas 

à arte, ao sensível e à própria definição do belo”. Neste sentido, o termo “estética” discutido 

neste trabalho é aquele intrinsecamente relacionado ao desenho do corpo (complexo de 

sensações interligadas), aquele que se refere a uma simetria perfeita, considerado belo pela 

sociedade na qual habita, passível de ser objeto de grande apreensão. A forma aqui se faz, 

destarte, como critério de julgamento da beleza, quando aludida à estética.  

O corpo humano é caracterizado por suas formas em duas vertentes: uma atrelada às 

questões hereditárias, aos traços físicos e comportamentais, à genética que carregamos da nossa 

família; a outra, à domesticação deste corpo através de teias do sistema capitalista, capaz de 

modificar, alterar suas formas e transformá-lo em um objeto transitório e manipulável, 

suscetível de vários emparelhamentos (LE BRETON, 2003). O corpo torna-se fruto, portanto, 

das diferentes culturas em que está inserido, que lhe concedem um tipo de identidade 

sociocultural, delineando a percepção de como este corpo é visto e se representa diante de si e 

dos outros; uma espécie de corpo individual e coletivo ao mesmo tempo. De acordo com Le 

Breton (2003), “o corpo é muitas vezes considerado pela tecnologia como um rascunho a ser 

retificado, senão o nível da espécie, pelo menos no nível do indivíduo, uma matéria-prima a ser 

arranjada de outra forma” (p.22) 
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Na tentativa de demonstrar as mudanças do padrão de beleza com o passar das décadas, 

relacionando-o às formas do corpo feminino, trouxemos algumas imagens que podem certificar 

a subjetividade do que é considerado corpo perfeito. Iniciamos com a forma do corpo feminino 

no Antigo Egito (Fig. 01)7, mulher de face simétrica, com 

ombros estreitos, cintura alta e corpo magro. O corpo tinha o 

objetivo de sobrevivência.  

Já na Grécia Antiga (Fig. 02)8, verificamos a 

variação do tom para uma pele mais clara. O corpo era 

robusto, a pele flácida e os seios volumosos, realçando a 

forma da mulher destinada à amamentação. Sua única função, 

na época, era cuidar do lar e gerar belos filhos para os seus 

maridos, além de serem fiéis a eles. Eram consideradas fracas 

e frias pela sociedade machista da época.  

 

 

 

                                                        
7 Estátua encontrada na tumba de Meketre, que serviu ao faraó Nebhepetre Mentuhotep II (11ª dinastia) e continuou 

servindo aos primeiros faraós da 12ª dinastia. Informações do site Antigo Egito. Disponível em: 

http://bit.ly/2Dh0kWe. Acesso em: 22 de out. de 2018. 
8 Disponível em: http://bit.ly/2Pmzd3x. Acesso em: 22 de out. de 2018. 

Fonte: Site Antigo Egito, 

2018. 

Figura 01: Estátua de uma 

mulher egípcia com oferendas. 

Figura 02: Aspasia, companheira de Péricles, 

pintada por Marie Bouliard. 

Fonte: Blog de Oscar Brisolara, 2014. 

http://bit.ly/2Dh0kWe
http://bit.ly/2Pmzd3x
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No Renascimento (Fig. 03)9, o padrão estético de beleza vinculava-se à condição social 

da qual o corpo feminino provinha, pois mulheres com maior poder aquisitivo eram capazes de 

se alimentarem melhor e, consequentemente, tinham o corpo mais volumoso, considerado o 

ideal da época. Corpo de pele clara, seios fartos, quadril e abdômen largos são características 

físicas do corpo feminino no Renascimento. Objeto de muitas pinturas, ele era representado por 

suas formas exageradas.  

 

A partir do século XVII (Fig. 04)10, o corpo 

feminino começa a sofrer transformações significativas, 

apresentando seios mais retos, cabelo curto, figura mais viril 

e cintura fina – proporcionada principalmente pelo 

espartilho, utensílio que ganhava cada vez mais força na 

intenção de moldar a cintura do objeto de desejo da época.  

                                                        
9 Disponível em: http://bit.ly/2DvtQIR. Acesso em: 22 de out. 2018. 
10 Disponível em: http://bit.ly/2z0cn7K. Acesso em: 23 de out. 2018. 

Figura 03: As banhistas, obra de Pierre-Auguste 

Renoir, datada de 1918, influenciada pelo 

Renascimento. 

Fonte: Wikipedia, 2018. 

Figura 04: Mulher com espartilho, 

em 1900. 

Fonte: Blog Era Vitoriana, 2015. 

http://bit.ly/2DvtQIR
http://bit.ly/2z0cn7K
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Nos anos dourados (Fig. 05)11, mais conhecidos como o período de transição pós-

guerra, surgiu uma nova geração denominada baby bommers (pessoas que nasceram entre 1946 

e 1964). A chegada dos meios de comunicação, a exemplo da televisão, em especial no Brasil, 

provocou muitas transformações no comportamento dos indivíduos e principalmente na forma 

como as mulheres se viam representadas e se representavam. Neste sentido, nasce uma estética 

baseada em um corpo robusto, de seios grandes e de cintura fina. Surge o novo ideal de beleza 

feminina, com sofisticação, elegância e consumo de muitos cosméticos para realçar a beleza 

exposta nas telas hollywoodianas do cinema e nas da TV. 

 

No ideário de beleza, o cinema teve grande participação.  Dois 

estilos de beleza feminina marcaram os anos 50: o  das  

ingênuas  chiques,  encarnado por  Grace  Kelly  e   Audrey  
Hepburn,  caracterizado  pela  naturalidade  e jovialidade  e  o  

estilo  sensual  e  fatal,  do  qual  as  atrizes  Rita  Hayworth,  

Ava Gardner  e   a s  pinups  estadunidenses,   loiras  e  com  
seios  fartos,  são  ótimos exemplos. Entretanto, os dois grandes 

símbolos de beleza da década de 50 foram Marilyn Monroe e 

Brigitte Bardot, que eram uma mistura dos dois estilos – a 

devastadora combinação de ingenuidade e sensualidade 
(CARDOSO, 2010)12. 

 

Já os anos 1960 (Fig. 06)13 ficaram marcados 

pelo surgimento do “corpinho palito”, magérrimo, 

inspirado nas modelos ultramagras, a exemplo de 

Twiggy, de estatura alta, pernas longas, corpo reto e  

                                                        
11 Disponível em: http://bit.ly/2RJeljF. Acesso em: 23 de out. 2018. 
12 Ver referência completa. 
13 Disponível em: http://bit.ly/2RKAHS0. Acesso em: 24 out. 2018. 

Figura 05: Mulher na década de 

1950. Na foto, nitidamente 

influenciada por Marilyn Monroe. 

Fonte: Site Nada Frágil, 2012. 

Figura 06: O corpo feminino nos anos 1960. 

Fonte: Site Nada Frágil, 2015. 

http://bit.ly/2RJeljF
http://bit.ly/2RKAHS0
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esbelto. É a década do surgimento da minissaia, do movimento hippie e do padrão de 

beleza da mulher alta e magra.  

O poder da estética e da sensualidade da mulher, em busca da libertação do seu corpo, 

é a marca deste período. Ela deseja a igualdade em relação ao corpo masculino, por isso valoriza 

a força e os músculos. É também a década do auge da fama da cantora Madonna, que muito 

influencia o público feminino. A altura e a forma escultural são marcas registradas desta época.  

Foi neste período que surgiram as academias de ginástica. Na promessa de um corpo 

bonito e saudável, as aulas de aeróbica se multiplicaram, estando presentes, inclusive, em 

programas televisivos, os quais ensinavam a mulher a moldar o seu corpo, fazendo exercícios 

sem precisar sair de casa e, muitas vezes, utilizando utensílios domésticos no auxílio das 

atividades aeróbicas. Atrelados a essas atividades, 

outros modismos também surgiram, como o uso do 

cabelo com gel e mousse, do batom vermelho 24 

horas, dos tênis e das peças de moletom e lycra, 

usadas dentro e fora das academias. O fundamental 

era exibir um corpo bonito, saudável, magro e 

atlético, com braços e pernas bem definidos. Ser 

magra e alta tornou-se um padrão a ser seguido na 

ditadura da beleza, e tal modelo estético acabou 

provocando o aumento dos casos de bulimia e a 

anorexia. 

Já o padrão de beleza feminino dos anos 

2000 (Fig. 07)14 é identificado com o corpo magro, 

seios volumosos, bumbum durinho, empinado e 

redondo, pernas torneadas e barriga chapada. 

Vinculado a um corpo interessado em consumir, “o 

corpo pós-moderno passou do mundo dos objetos para a esfera do sujeito, assumido e cultivado 

como um ‘eu-carne’, credor de reconhecimento e de glorificação, e mesmo objeto-sujeito de 

culto.” (RIBEIRO, 2003, p.7). Vemos nesse momento um número cada vez mais crescente de 

academias, além do estímulo e aumento da quantidade de cirurgias plásticas, que giram 

normalmente em torno da inserção de silicone nos seios e redução do excesso de gordura 

localizada. É buscado o equilíbrio da tríade beleza-saúde-juventude, considerada por Mary Del 

                                                        
14 Disponível em: https://abr.ai/2T2EYBE. Acesso em: 24 out. 2018. 

Figura 07: Gisele Bündchen, dona de 

um dos corpos mais fotografados nos 

anos 2000. 

Fonte: Revista Boa Forma, 2015. 

https://abr.ai/2T2EYBE
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Priore (2000, p. 15) como “as três condições culturais da fecundidade, portanto, da perpetuação 

da linhagem”, ao mesmo passo em que a autora lembra que a mulher é objeto de desejo em 

todas as culturas. 

“Já não basta não ser magra, é preciso construir um corpo firme, musculoso e tônico, 

livre de qualquer marca de relaxamento ou de moleza”. (LIPOVETSKY, 2000, p.13).  No 

capítulo seguinte, abordamos “a cultura do consumo e a metamorfose do corpo na sociedade 

contemporânea”, considerando as transformações do corpo feminino no capitalismo 

transestético.  
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3. ESTILO DE VIDA FITNESS E A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO SELF  

 

 

O Renascimento deu início às novas concepções do corpo e sua representação na 

sociedade, sobretudo, pela quebra do pensamento medieval, pautado no teocentrismo e no poder 

supremo da Igreja. Posteriormente, é na modernidade que o homem passa a cultivar a si mesmo 

e, consequentemente, o seu corpo. A visão do corpo e da sociedade passa a se basear nas 

Ciências Biológicas, nas leis da Física, da Química e da Matemática. Nasce um novo modo de 

produção, com o surgimento das indústrias e dos avanços tecnológicos, originando o que 

conhecemos, atualmente, como capitalismo (MOREIRA, 2006). 

O corpo passa a ser compreendido de dentro para fora e de fora para dentro, na 

configuração de uma outra concepção do ser. Uma nova epistemologia está em 

desenvolvimento contínuo na contemporaneidade – a era dos avanços tecnológicos e 

científicos, da globalização, das telecomunicações, da indústria cultural, da publicidade, do 

marketing e da mutação de um “corpo máquina”. Segundo Foucault (1989, p. 97), o corpo 

transformou-se em objeto da chamada medicina científica, a qual se empenha na busca da 

melhoria da saúde e do bem estar, sobretudo, das classes desfavorecidas, pois delas vem todo o 

trabalho braçal e humano.  

É neste momento que começam a surgir os autorretratos e as artes ganham dimensões 

mais realistas; o homem começa a perder o medo de se mostrar como realmente é ou como ele 

se vê.  Vemos maior liberdade na exploração corporal, um autocontrole da alma e do corpo, um 

estímulo à capacidade de criar novas posturas e, consequentemente, novos comportamentos 

sociais. Associado ao conceito de bem estar, o corpo começa a ser trabalhado em sua totalidade, 

com maior incitação a bons hábitos de saúde, a fim de “oxigenar as carnes, e alegrar-se graças 

ao equilíbrio saudável do organismo. A elegância feminina começou a rimar com saúde”. (DEL 

PRIORE, 2000, p. 63). 

É nesse contexto que o conceito de “estilo de vida” na sociedade contemporânea tem 

se pluralizado. Autores da Sociologia e da Comunicação vêm estudando a utilização da 

expressão como parte da era do consumo, do surgimento do poder ligado a questões de status, 

ao tempo que se organizam relacionalmente e se configuram simbolicamente os estilos de vida 

(FEATHERSTONE, 1995; CHANEY, 1996, 2001; GIDDENS, 1991; MAFFESOLI, 1998; 

O’SULLIVAN, 1994; SLATER, 2002; TAYLOR, 1989; 2002). 



46 

 

Anthony Giddens (1995) compreende que todo estilo de vida obedece a um padrão de 

consumo a ser seguido, orientado e pautado pelos media. O autor define a expressão “estilo de 

vida” como um “conjunto de práticas mais ou menos integradas que um indivíduo adota não 

apenas porque elas satisfazem suas necessidades utilitárias, mas também porque dão forma 

material a uma crônica concreta da identidade do eu.” (GIDDENS, 1995, p.106, tradução 

livre). O estilo de vida estaria ligado à identidade do indivíduo, independentemente da classe 

social. São as escolhas plurais que o determina. O ponto principal está na interação e no 

relacionamento com outras pessoas e disso advém a escolha de qual estilo seguir, qual padrão 

obedecer. 

A expressão também vem sendo utilizada pela mídia e pela publicidade como 

estratégia para rotular um conceito, uma moda, uma tendência a ser explorada e comercializada, 

influenciando vários padrões consumistas como forma de estilização da vida e das práticas de 

consumo do indivíduo enquanto ator social (LIPOVETSKY, 2015). Deste modo, o estilo de 

vida diz respeito às escolhas de atitudes do indivíduo na sociedade; é a maneira como ele se 

comporta no mundo, suas práticas sociais, e o que ele quer representar assumindo um “estilo”. 

Temos a construção de uma identidade atrelada àquilo que é adquirido, moldado, representado 

e compartilhado, “somos o que consumimos”, e isso faz parte do estilo de vida atual. Para 

Michel Maffesoli (1987), precisamos pertencer a uma determinada classe, religião, gênero para 

possuir um estilo vida, pois nossos hábitos definem à qual tribo pertencemos. 

 

O que a metáfora da “tribo” sugere é a emergência de novas formações sociais 

que decorrem de algum tipo de reagrupamento entre quem, não obstante as 
suas diferenças, procura uma proximidade com outros que, de alguma forma, 

lhe são semelhantes de acordo com o princípio qui se ressemble 

s’assemble. (PAIS, 2004, p. 19) 
 

 

Gonçalves e Carvalho (2007) defendem a constituição do estilo de vida, sendo essas, 

como meios de vida, capazes de determinar quais tipos de estilo de vida o indivíduo possui. A 

classe social determinaria, assim, o que consumimos, o que podemos comprar, qual valor 

agregado tem determinado bem, as viagens que fazemos, os restaurantes que frequentamos, as 

roupas que vestimos, a estrutura e o local em que moramos.  

Neste contexto, a obtenção de certos padrões de ação dos sujeitos segue uma tendência 

baseada naquilo que é consumido, o que embasa o principal ponto de mapeamento das 

estratégias de marketing – segmentar seu público, diferenciando-o pelo comportamento e, ao 

mesmo tempo, agregar valores à determinada marca ou produto – uma das táticas mais 
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utilizadas para disseminar conteúdo direcionado a perfis específicos nas redes e mídias sociais 

e digitais. 

Para David Chaney (1996), há três características para compreensão do estilo de vida. 

A primeira se refere ao discurso social; a segunda, às representações culturais e, por último, as 

experiências públicas e privadas enquanto consumidores. Os estilos de vida são, portanto, 

menos determinados por posicionamentos estruturais e mais por como o indivíduo se relaciona 

com essas condições (TAYLOR, 2002). 

Os franceses Bourdieu e de Saint-Martin (1976) compreendem o estilo de vida – styles 

de vie, relacionando às práticas sociais, caracterizado pelas diferenças entre as classes sociais 

do indivíduo. Estaria vinculado ao modo de vida contemplado por cada um simbolicamente.   

 

Às diferentes posições nos espaços sociais correspondem styles de vie, 

sistemas de separações distintivas que são a retradução simbólica de 
diferenças objetivamente inscritas nas condições de existência. As práticas e 

as propriedades constituem uma expressão sistemática das condições de 

existência (aquilo mesmo que se denomina um style de vie) porque são o 

produto do mesmo operador prático, o habitus, sistema de disposições 
duráveis e trasladáveis que exprimem sob a forma de preferências sistemáticas 

as necessidades objetivas das quais ele é o produto (BOURDIEU; DE SAINT 

MARTIN, 1976, p. 18). 

 

O conceito de estilo de vida que utilizamos é aquele baseado nas interações, sejam elas 

sociais, culturais, econômicas, porém, capazes de alterar os padrões de comportamento de cada 

indivíduo. Tais padrões não seguem uma lógica temporal ou fixa; a qualquer momento podemos 

adotar um novo estilo de vida, como por exemplo, remodelar os hábitos alimentares, praticar 

esportes, pertencer a uma cultura ou sair dela.  Essa circunstância está associada à atitude de 

optar por determinados produtos, condição natural, social, cultural e de comportamento 

consumista. “O estilo de vida refere-se à orientação para o eu, para os outros e para a sociedade, 

própria de cada indivíduo” (GINZBERG, 1966, apud O’BRIEN, 1995, p. 45). 

Existem diferentes estilos de vida, incluindo aqueles que buscam nas alternativas 

naturais uma forma de viver ao ar livre, longe do complexo capitalista associado aos grandes 

centros urbanos, com hábitos inerentes aos modos de vida tradicionais. Referem-se, portanto, à 

sensibilidade que o sujeito opera quando escolhe certos bens e padrões de consumo, e assim, 

articula esses recursos culturais como modos de expressão pessoal, como “padrões de ação” 

que o diferencia das demais pessoas. (CHANEY, 1996) 

Essa mudança de cenário fez com que os indivíduos também buscassem estilos de vida 

mais saudáveis, não somente ligados à estética, mas ao bem físico, ao prazer nas realizações 
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das atividades esportivas e/ou alternativas. Identificamos os adeptos deste estilo de vida, muitas 

vezes, pela forma como se vestem, o que comem, como se comportam e quais lugares 

frequentam. A organização da sua casa, o uso de carro ou bicicleta, a forma como conduzem o 

seu cotidiano refletem uma prática de vida saudável. A pesquisadora Patrícia Monteiro Mendes 

(2016)15, em sua tese Saúde imaginária: a reprogramação do corpo no reality show, discutiu 

sobre a biopolítica da saúde, no contexto da propagação dos padrões a serem seguidos em 

relação aos cuidados com corpo e com a aparência, através da abordagem do Programa Medida 

Certa, quadro do Fantástico da Rede Globo. Assim, para a sua análise, a  

pesquisadora produziu um mosaico recolhido de revistas, jornais, programas de 

televisão e propagandas que se referem à vida saudável e às suas diversas associações. 

Tomamos o mosaico abaixo como exemplo, no intuito de categorizar o estilo de vida fitness, 

alicerce desta tese. 

 

Quadro 01: Mosaico da vida saudável.  

Fonte: MENDES (2016, p. 17). Adaptado pela autora. 

 

Acrescentamos a esse quadro o campo “saúde e estilo de vida fitness”, relacionado à 

aparência física do corpo musculoso enquanto aspecto e característica de saúde – como exemplo 

                                                        
15 MENDES, Patrícia Monteiro Cruz. Saúde imaginária: a reprogramação do corpo no reality show. 2016. Tese 

(Doutorado em Comunicação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife.  

- Saúde e estilo de vida  Definindo as pessoas fisicamente ativas. 

- Saúde e qualidade de 

vida  

Referindo-se ao direito à saúde como resultado de fatores políticos, 
econômicos, sociais etc. 

- Saúde e bem-estar  Numa direção mais holística, contemplando as dimensões do corpo e 

da mente. 

- Saúde e longevidade  Numa relação entre saúde do corpo e expectativa de vida. 

- Saúde e alimentação  Discurso recorrente de certos alimentos extraídos da natureza, do 
combate aos industrializados; mas também de uma ode a setores da 

indústria ocupados com uma alimentação integral. 

- Saúde e autonomia  Relativa à capacidade de autonomamente escolher decisões que 
impactam a saúde na vida cotidiana. 

- Saúde e fé  Ligações entre a ciência e a religião. 

- Saúde e superação  Vinculada ao esporte; relativa aos que “driblam” alguma limitação 

física com a prática esportiva. 

- Saúde e emoções  Relacionando saúde com questões psicológicas ligadas ao autocontrole 

emocional. 

- Saúde e aparência  Relativa àqueles que apresentam um cuidado através do padrão de 

corpo: magros se cuidam; gordos negligenciam a saúde. 

- Saúde e estética  Focaliza os procedimentos (cirúrgicos ou não), estéticos, reparadores, 

medicamentosos, entre outros, destinados a potencializar alguma parte 

ou função corporal. 

- Saúde e performance  Focada na capacidade de execução de tarefas específicas, que 
demonstrem êxito e prestígio. 
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de superação, autocontrole emocional e restrição alimentar. Esse será o conceito recortado nesta 

tese para analisar os perfis, no Instagram, que difundem um estilo de vida fitness. 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde é definida como o estado físico, 

mental e social do indivíduo; também associada aos fatores sociais, culturais e econômicos. 

Condições de trabalho, habitação, segurança, alimentação e lazer são considerados critérios que 

alteram a condição de saúde, e é dever do Estado proporcionar e gerir a saúde de todo cidadão.   

Os hábitos saudáveis estão associados à prática regular de exercícios combinada com 

alimentação balanceada (proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, fibras, minerais etc.), 

bem-estar e equilíbrio emocional. Tais hábitos estão relacionados ao que aprendemos, ao longo 

da vida, no seio da família, na escola e na sociedade. O estilo de vida saudável seria, portanto, 

o conjunto de práticas saudáveis adotadas pelo indivíduo ao longo da sua existência.  

O estilo de vida fitness está diretamente vinculado às práticas dos exercícios físicos e 

a uma alimentação saudável. Entendemos por exercícios físicos aquelas atividades que 

proporcionam a recreação e que contribuem para manter e/ou aumentar a aptidão física. A 

prática de exercícios regulares ajuda no combate a doenças (como cardiopatia, doenças 

cardiovasculares, diabetes etc.) e ajuda na prevenção de várias outras, inclusive a depressão, 

mas nem sempre a prática de exercícios é determinista para a boa saúde. Além de todos esses 

benefícios, a atividade física como estilo de vida fitness vai além da boa saúde, pois, muitas 

vezes, o objetivo da prática não está associado apenas a um corpo saudável, sem “gordurinhas”, 

mas, principalmente, à estética de um corpo bonito, malhado.  

Uma alimentação saudável subsidia a nutrição necessária para dar energia ao corpo, 

com ingestão de alimentos de forma equilibrada. Neste ínterim, o valor nutritivo e os benefícios 

trazidos ao organismo servem não apenas à manutenção do peso ideal, mas, especialmente para 

a garantia de uma boa saúde. A alimentação saudável está normalmente associada a uma dieta 

que pode ser elaborada através de grupos alimentícios afins de proteínas, carboidratos, 

gorduras, fibras, cálcio, minerais e vitaminas, todos provenientes dos alimentos naturais. Os 

produtos industrializados ou processados contêm aditivos, assim tendem a ser evitados por 

conterem substâncias que alteram o alimento e o seu valor nutritivo; trazendo malefícios para 

a saúde como obesidade, câncer, doenças cardíacas, pressão arterial elevada e diabetes.  

O estilo de vida fitness tem em seus hábitos a prática da musculação e a dieta rica em 

proteínas e fibras. Para quem malha, o principal alimento é a proteína, que proporcionará o 

aumento e a reconstrução de massa muscular, além de aumentar o nível metabólico do 

organismo e reduzir o apetite nas refeições. Ovos, leite, aveias, carne magra, iogurte natural, 

frangos, peixes, ervilha e camarão são alguns exemplos de proteínas. As indústrias de 
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suplementos fabricam as proteínas em pó, os chamados wheys. O soro em pó, como é 

conhecido, é resultado da coagulação do leite. Sua proteína pode ser dividida de três formas – 

isolada (redução calórica), hidrolisada (facilita e acelera o metabolismo) e concentrada (ganho 

de massa muscular e corpo definido). Este produto é considerado o mais comercializado tanto 

em empresas de suplementos, como em academias e em consultorias nutricionais. 

 Uma pesquisa publicada no site da revista VEJA16 mostrou que 54% dos brasileiros 

tomam algum tipo de suplemento alimentar; índice quase igual ao dos Estados Unidos, onde 

68% das pessoas afirmam ingeri-los. As mulheres são as principais consumidoras de acordo 

com a pesquisa, a qual aponta também os principais motivos para o consumo – 86% afirmaram 

ser por questões de saúde, como complemento à alimentação; 57% pela prática de atividade 

física, a fim de ter mais energia ou aumentar a força; e 45% por razões estéticas, como definir 

a massa muscular ou prevenir o envelhecimento. 

O consumo de fibras na alimentação saudável é responsável por regular o intestino, 

reduzir o colesterol total, controlar a glicemia, melhorar o funcionamento intestinal, prevenir o 

câncer intestinal, proporcionar a sensação de saciedade e auxiliar no controle do peso. As fibras 

estão divididas em duas categorias – solúvel, que dissolve na água e pode ser metabolizada; 

insolúvel, que não dissolve em água. Ambas estão associadas à perda de peso e à diminuição 

dos níveis de açúcar no sangue. Pera, morango, maçã, banana, brócolis, lentilha, grão de bico, 

batata doce e o chocolate amargo são alguns dos alimentos ricos em fibras. 

Mas o que seria este estilo fitness? A origem da palavra vem do inglês17, que significa 

boa condição física, um conjunto de exercícios que melhoram a atividade física e a saúde.  Tal 

prática teve seu surgimento nos EUA nos anos 1940, em pequenos espaços em que os homens 

levantavam pesos. Na década de 1960, temos o surgimento da dança aeróbica, que combinava 

passos de dança com movimentos e exercícios localizados. Nos anos 1980, temos a expansão 

de treinos de força atrelados às aulas de aeróbica, artistas como Arnold Schwarzenegger (que 

ficou famoso também pelas competições de fisiculturismo) e Jane Fonda (responsável pela 

febre das academias) impulsionaram a prática. Tivemos o marco das organizações e instituições 

ligadas ao fitness, tais como Health & Fitness Association, American Fitness & Aerobics 

Association (AFAA), American Council on Exercise (ACE), American College of Sports 

                                                        
16 Pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres 

(Abiad) e divulgada no site da revista VEJA. Disponível em: https://abr.ai/2zK9JT7. Acesso em: 09 abr. 2018. 
17 Dicionário online português. Disponível em: https://dicio.com.br/fitness/ Acesso em: 30 mar. 2018. 

https://abr.ai/2zK9JT7
https://dicio.com.br/fitness/
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Medicine (ACSM). Na Fig. 08, temos a evolução das modalidades de fitness proposta por João 

Moutão (2015)18. 

 

Figura 08: Evolução das modalidades fitness. 

Fonte: MOUTÃO (2015, p. 19). 

 

Segundo José Jean Toscano (2001, p. 41), academias de ginástica são “centros de 

atividades físicas onde se presta um serviço de avaliação, prescrição e orientação de exercícios 

físicos, sob supervisão direta de profissionais de educação física”. Antes as academias eram 

específicas para cada segmento – natação, ginástica, dança, dentre outros. Nesta época, as 

mulheres começaram a aderir às academias, também em busca de praticar musculação para 

obter músculos definidos sem o intuito de competição, o que era característico do público 

masculino. Atualmente, tornou-se um lugar onde se ministra aulas de várias modalidades e se 

realiza atividades físicas de modo geral, tanto para homens, quanto para mulheres. 

No final da década de 1990, o Brasil passa por mais uma mudança, proveniente do uso 

das tecnologias nas academias e o surgimento do body system e suas aulas pré-coreografadas, 

crescendo assim, o número de academias e frequentadores. O cenário fitness começa a ganhar 

forças no Brasil, em busca de um bom condicionamento físico do indivíduo, além da busca por 

saúde e estética. 

Em pesquisa realizada pela Revista Exame19, o Brasil “já é o segundo maior mercado 

de academias em número de estabelecimentos, com quase 32.000 unidades – atrás apenas dos 

Estados Unidos –, o quarto em número de alunos (8 milhões) e o décimo em faturamento (2,4 

                                                        
18 MOUTÃO, João Miguel Raimundo Peres. Motivação para a prática de exercício fisico: estudo dos motivos 

para a prática de actividades de fitness em ginasios. 2005. Dissertação (Mestrado em Psicologia do Desporto 

e Exercício) – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real-Portugal. Disponivel em: 

http://bit.ly/2QzIKRn. Acesso: 18 jun. 2018.  
19 BERTÃO, Naiara. Brasil já é um dos maiores mercados “fitness” do mundo. Revista Exame, São Paulo, 26  

mai. 2016. Disponível em:  https://abr.ai/2FhRlH2.  Acesso em: 30 mar. 2018. 

http://bit.ly/2QzIKRn
https://abr.ai/2FhRlH2
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bilhões de dólares)”, os dados são da IHRSA, Associação Internacional do Mundo Fitness. De 

acordo com a Associação Brasileira de Franchising, há mais de 6.000 franquias relacionadas à 

vida saudável, como academias, restaurantes, vestuários, calçados e principalmente empresas 

de suplemento alimentar. 

O termo fitness não pode ser confundido com aparência física; seu significado vai 

além, envolvendo a preocupação com a aptidão física e o bem estar proporcionado através do 

equilíbrio entre alma, mente e corpo. O termo fit tem o sentido de caber, ajustar. Inserido na 

cultura fitness, refere-se a esforçar-se, dedicar-se, possibilitar o aperfeiçoamento, a mudança, 

sobretudo na cultura do corpo fitness. (SILVA, 2012) 

 

[...] depois do surgimento da ciência da melhoria da espécie, o radical fit se vê 

novamente presente em meio à ânsia por tornar os corpos aptos. Desde a 
década de 1980, a cultura fitness vem ganhando espaço. Roupas inteligentes, 

calçados que transformam o impacto em propulsão, desodorantes que 

eliminam o suor e garantem “proteção”, mesmo ao corpo que se exercita 
exaustivamente... A cultura fitness está na arquitetura das academias de 

ginásticas, nos corpos dos personal trainers, na imponência dos aparelhos de 

musculação. A cultura fitness está em shopping centers, outdoors, capas de 
revistas, supermercados, programas de tevê, praças e parques (SILVA, 2012, 

p. 215-216). 

 

O corpo feminino é construído, nesse contexto, a partir de uma obrigatoriedade de se 

manter saudável e disciplinado; ao mesmo tempo em que se mostra como meio de 

autoconhecimento, sendo administrado da melhor maneira possível com o objetivo de ser aceito 

pela sociedade na qual se insere. Destarte, se o indivíduo conhece o seu corpo e lhe dá 

movimento, ele exerce poder sobre o corpo e o disciplina, sendo assim, se integra a uma cadeia 

de biopoderes, típica da sociedade contemporânea, como descreve Judith Revel numa releitura 

foucaultina: 

 

As disciplinas, a normalização por meio da medicalização social, da 

emergência de uma série de bio-poderes que se aplicam ao mesmo tempo aos 
indivíduos em sua existência singular e às populações segundo o princípio da 

economia e da gestão política, e a aparição de tecnologias do comportamento 

formam, portanto, uma configuração do poder, que segundo Foucault, é ainda 

a nossa no fim do século XX (REVEL, 2005, p. 66). 

 

 Para Estélio Dantas e Ricardo Oliveira (2003, p. 36) o fitness é compreendido “como 

o nível ótimo de homeostase observado nos campos cognitivo, afetivo e psicomotor, obtido 

através de um processo harmônico de desenvolvimento das diversas estruturas constituintes do 
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ser humano”. Alguns autores (MORROW JR. et al., 1997; SHARKEY, 1997; HOWLEY et al., 

1997) trabalham com a classificação do fitness dividida em três grandes áreas (Fig. 09): 

 

Figura 09: Tipos de fitness. 

 

Fonte: DANTAS; OLIVEIRA (2009, p. 306). 

 

Para Bill Armbruster e Laura Gladwim (2001), o fitness deve ser compreendido por 

meio de quatro dimensões que o caracterizam e predefinem a vida do ser humano (Fig. 10): 

 

Figura 10: Dimensões que influenciam o estilo de vida fitness. 

Fonte: DANTAS; OLIVEIRA (2009, p. 306). 
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A dimensão social, na visão de Armbruster e Gladwin (2001), seria a maior integração 

e sociabilidade, em um ambiente mais acolhedor, voltado para a prática de atividades que 

facilitem o bem-estar, minimizando atritos e promovendo a qualidade de vida. Para alcançar 

esta dimensão, Vincent Melograno e James Klizing (1982) classificam as necessidades básicas 

para obtenção da dimensão social, afirmando que é preciso a presença de afeto, realização e 

integração.  Já a dimensão emocional se relaciona com a habilidade de aprender a controlar o 

stress, estimulada pela prática esportiva; no proporcionamento de autocontrole, autorrealização, 

autoentendimento, autodisciplina e responsabilidade. A dimensão intelectual, por sua vez, está 

associada basicamente a três fatores: capacidade de aprendizagem, inteligência e cultura pessoal 

(MORROW JR et al., 1997). A dimensão física do fitness pode ser definida como aquela 

“focada na manutenção da autonomia física e da saúde através da participação em atividades 

físicas, alimentação saudável e escolhas de estilo de vida positivos” (ARMBRUSTER; 

GLADWIN, 2001). 

O entendimento desse estilo de vida vai, portanto, além da prática de exercícios 

regulares e de uma vida saudável no que se refere à alimentação equilibrada. Há que considerar 

os discursos construídos sobre o estilo de vida que envolvem uma gama de profissionais, como 

educadores físicos, nutricionistas e cirurgiões plásticos. As academias de ginástica também têm 

papel fundamental na difusão deste discurso, ao difundirem, por exemplo, sua marca junto a 

imagens e textos vinculados às webcelebridades, musas fitness e atletas, os quais representam 

o corpo perfeito, saudável, bonito; que celebram estética e performance corporais sempre 

atreladas à ideia de qualidade de vida – ativa, saudável e com estilo. (GOELLNER; SILVA, 

2012) 

 

No campo do fitness é bastante óbvia essa afirmação na medida em que as 

academias se tornaram espaços privilegiados dessa representação: sob o véu 
da saúde são os objetivos estéticos aqueles que têm empurrado as mulheres 

para uma quase exacerbada malhação. Emagrecer, endurecer as nádegas, 

firmar os seios, eliminar a flacidez, o excesso de peso e de gordura são alguns 
dos motivadores da prática de atividade física e, também, de ações radicais 

que de saudáveis nada têm. Aliadas à malhação, a restrição alimentar e o uso 

de anfetaminas para minimizar a fome, têm se destacado como estratégias 

utilizadas por inúmeras meninas e mulheres que buscam desenhar seus corpos 
a partir dos contornos culturalmente valorizados em nossa sociedade. 

(GOELLNER, 2007, p. 5) 

 

Nesse sentido, podemos assentir que tal estilo de vida é mediado pelas tecnologias, 

sejam elas nas academias, no formato de aparelhos de ginástica que cada vez mais auxiliam na 

diminuição do esforço (bicicletas ergométricas, halteres, escada elétrica); seja pela indústria 
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fitness, que dita a moda deste mesmo estilo, disseminando roupas, calçados e os mais variados 

acessórios para dar “suporte” à prática diária de exercícios físicos nas academias. Já por meio 

da indústria dos suplementos alimentares e fármacos, com o uso excessivo de hormônios, 

proteínas, carboidratos etc., é “vendida” a ilusão da conquista de melhor aparência física, como 

demonstração não só de saúde e bem estar, mas também como passaporte de aceitação numa 

sociedade que consume corpos malhados e sarados. 

 

 

3.1 Imagem e estética do corpo feminino  

 

Nosso corpo vem passando por diversas modificações ao longo dos tempos, visto 

que se submete a uma infinidade de imposições orgânicas e estéticas em cada período 

histórico, acumulando, portanto, uma vastidão de simbolismos e recortes de diversas 

identidades culturais. Podemos considerar que, hoje, a imagem do corpo perfeito está 

associada ao estilo de vida fitness, como sinônimo de saúde, mas em processo de 

transformação e reconfiguração constantes. 

Ao longo da história, o corpo passou por várias modificações quanto à forma,  

vestimentas e comportamento, obedecendo a uma modelagem relacionada às diversas normas 

sociais, padrões de identidade e pertencimento a grupos específicos. Ao mesmo passo em que 

se perfila como  reflexo de um contexto cultural, o corpo pode ser considerado também um 

precursor das mudanças sociais e conceitos culturais, imprimindo e apresentando novas 

representações. Desta forma, para entendermos como se dá a representação social do corpo 

feminino, utilizamos a teoria das representações sociais de Moscovici.  

No esquema proposto por Denise Jodelet (1989a), temos o campo de estudo da 

representação social, tomando como ponto de partida as formas de conhecimento constituidas 

através das interações sociais e a partir de experiencias já vivenciadas por outros indivíduos 

(Fig.11). 
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Figura 11: Estudos da representação social, segundo Jodelet. 

Fonte:  JODELET (1989) apud SPINK (2011, p. 96) 

 

 

O segundo eixo da Fig. 11 nos remete à atividade deste sujeito em sua elaboração 

social, sendo esta última individual ou coletiva na interpretação simbólica do objeto, o qual 

sempre dá margem às construções representativas. A figura nos mostra também que as 

representações de um sujeito sobre um objeto não são nunca reproduções deste objeto. As 

representações são interpretações desse, da realidade; significa dizer que as relações sociais 

com o objeto nunca ocorrem de forma direta, são sempre mediadas por categorias, sejam elas 

sociais, culturais, religiosas e/ou tecnológicas. Podemos considerar, então, o sujeito como 

produto e produtor da realidade social (SPINK, 1993). 

Mas o que efetivamente seriam as representações sociais? Podemos considerá-las 

como um conjunto de formas de conhecimento que o sujeito adquire ao longo do tempo, 

sobretudo, pelos ambientes sociais, onde costumam acontecer as trocas simbólicas 

desenvolvidas pelos sujeitos.  Serge Moscovici (1978, p. 44) afirma que “a representação social 

constitui uma das vias de apreensão do mundo concreto, em seus alicerces e em suas 

consequências”. Entretanto, tais conhecimentos são desenvolvidos por determinados grupos e 

se firmaram ao longo do tempo como construção social da realidade, sendo assim, se constitui 

como via de mão dupla – construída por indivíduos e determinando a construção desses ao 

mesmo tempo.  

Ângela Arruda (2002, p.131) lembra que “a realidade é socialmente construída e o 

saber é uma construção do sujeito, mas não desligada da sua inscrição social”. Nessa 

circunstância, mencionamos os estudos de Émile Durkheim sobre as reprensetações sociais e 
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fato social, objeto de pesquisa de Mascovici, ao explorar a variação e a diversidade das ideias 

coletivas nas sociedades modernas, tornando-as sociedades cada vez mais dinâmicas. 

 

As representações que se formam na sociedade, têm repercussão direta em seu 
comportamento, atitudes e modos de agir, pois formam estruturas individuais 

de conhecimentos que informam e orientam os membros de um grupo social, 

em determinado tempo e espaço. (MOSCOVICI, 2003, p.53-54) 

 

A concepção da imagem corporal é a representação que o indivíduo tem do seu corpo, 

a forma como ele vê e sente. As relações com os integrantes da sociedade são capazes de 

alterar a imagem corporal do indivíduo, a partir das interações mediadas pelas tecnologias, 

pela cultura, pelos laços familiares que são capazes de transformar a concepção deste corpo 

(TAVARES, 2003). Podemos considerar que a construção da imagem corporal tem a ver com 

a relação que o indivíduo tem com seus corpo, com base em suas articulações sociais, 

dimensões físicas e psíquicas, formando assim a identidade corporal do indivíduo. 

 “A imagem do corpo é a síntese viva de nossas experiências emocionais (…) é a 

memória inconsciente de todo o vivido relacional e, ao mesmo tempo, ela é atual, viva, em 

situação dinâmica, simultaneamente narcísica e inter-relacional” (DOLTO, 1984, p. 15). 

Deste modo, as imagens corporais são construídas cíclica e intermitantemente, sendo 

moldadas e reformuladas ao longo do tempo, baseadas no intercâmbio das interações sociais. 

Assim, a imagem corporal difundida pela mídia é a de um corpo “sem imperfeições” que, ao 

fim, se torna irreal e ilusório. A busca pela imagem corporal que seja admirada, idealizada e 

que represente a ideia de corpo saudável faz com que muitas mulheres recorram a cirurgias 

estéticas, ao excesso de exercícios e à restrição de alimentos, sobretudo para alcançar uma 

imagem perfeita, bela.  

A dimensão do belo e da beleza, por sua vez, tornaram-se estudos da filosofia, na 

observação da diferença entre a beleza natural e a artística. O termo “estético” começou a ser 

utilizado pelos gregos para designar algo belo, perfeito, agradável, sublime, grandioso. Na 

perspectiva de Duarte Jr. (2001, p. 13) a estética é “a capacidade do ser humano de sentir a si 

próprio e ao mundo num todo integrado”.  

Em sociedades como a brasileira, o culto ao corpo trabalha no sentido de moldá-lo a 

padrões preestabelecidos pela mídia, moda, publicidade, evidenciando estilos de vida aos 

quais tenta-se aderir para se obter reconhecimento social. A reconfiguração constante desses 

estilos cria uma infinidade de novos signos e símbolos, propagados e estimulados por 

plataformas midiáticas.  
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O que vemos na contemporaneidade são mulheres, em sua maioria, insatisfeitas com 

a sua imagem corporal e atrativos físicos, buscando compulsoriamente aderir a imagem de 

um corpo ideal, de um corpo esteticamente perfeito. Muitas recorrem à internet e passam a 

seguir páginas no Instagram, no entendimento de que meios ajudarão a mudar a imagem do 

seu corpo. Algumas querem alcançar o mesmo padrão de atletas e/ou blogueiras fitness e 

webcelebridades20; outras querem apenas sentir prazer, satisfação em se olhar no espelho. Ao 

fim, ocorre que não escolhem o corpo que querem de forma livre. A  mídia as direciona ao 

corpo que precisam ter para serem consideradas belas, saradas e perfeitas. O estilo de vida 

fitnnes tornou-se uma tendência no universo online, principalmente nas redes e mídias 

sociais21.  

 

 

3.2 A construção social do self  

 

Na assertiva de que “o complexo de Narciso e seus efeitos ambivalentes que 

caracterizam o sujeito contemporâneo e provocam uma dinâmica da ‘auto-publicação nas 

redes’”(ROCHA, 2012, p. 120), é importante compreendermos que essas têm ajudado a 

alimentar um substrato humano chamado ego, ou seja, o desejo de mostrar ao mundo o quanto 

se é feliz e perfeito. “A luta pela boa forma é uma compulsão que logo se transforma em vício. 

Cada dose precisa ser seguida de outra maior” (BAUMAN, 2007, p. 123). Deste modo, é 

possível entender o contexto social em que vivemos. É só acessar o Instagram, para notarmos 

que boa parte do conteúdo dos usuários se resume a produtos de beleza, dietas, corpos 

esculturais, viagens e demonstração de algum status social. A representação da vida, narrada 

e publicada no cotidiano, numa “rede de espelhos”. 

O que motiva essas mulheres a fazerem o autoretrato, o selfie  diante do espelho? É 

apenas modismo ou há uma construção social, cultural e pisicológica do indivíduo que precisa 

ser investigada e compreendida na contemporaneidade? 

A ideia da construção do conceito do self  pode ser resgatada desde a Grécia Antiga 

até chegar nos tempos de hoje, sobretudo porque os sujeitos sempre buscaram compreender 

                                                        
20 Digital influencers, blogueiras e webcelebridades estão influenciando o estilo de vida de pessoas, principalmente 

das mulheres, no que tange a imagem do seu corpo. Esse tema foi conteúdo da matéria Eles podem fazer a sua 

cabeça, publicada pelo Correio Braziliense, em 19 mar. 2017. Disponível em: http://bit.ly/2z3KVpm. Acesso em: 

18.set. 2018. 
21 A Forbes é uma revista estadunidense de negócios e economia reconhecida mundialmente, e fez uma pesquisa 

com os dez principais influenciadores de fitness nas redes sociais. Disponível em http://bit.ly/2Dj2SU6. Acesso 

em: 18 set. 2018. 

http://bit.ly/2z3KVpm
http://bit.ly/2Dj2SU6
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a si mesmos. Na tentativa de buscar compreender este ser, alguns filósofos estudaram a 

evolução deste na perspectiva do que seria o self . Assim, Chandler (2000 apud MACEDO; 

SILVEIRA22, 2012) estabeleceu uma linha histórica para compreensão do self no decorrer da 

história, considerando seus pesquisadores: 1. o homem como resultando de um sistema de 

essências, de Schlesinger; 2. o self  transcendental e imutável, de Platão; 3. o ser que vivia 

um dualismo entre o corpo e o espírito, conforme Descartes; 4. o ser que era equipado com 

categorias universais na mente, como queria Kant. Desta forma, o conceito do self  parte do 

principio do sujeito como “si mesmo”, numa visão individualizada do interior de cada 

indivíduo/sujeito. (MACEDO; SILVEIRA, 2012). 

No decorrer deste trabalho, identificamos muitas pesquisas e estudos interessados 

nos modelos de self , tais como o self  cognitivo, o self  social, o self  narrativo e o self  

autobiográfico. Abordaremos alguns conceitos que nos ajudam a melhor entender o nosso 

objeto de pesquisa. O primeiro deles, no contexto da psicologia, a partir do olhar de estudiosos 

como Descartes, Kant e Piaget, fundamenta uma das essenciais perguntas feitas pelo sujeito: 

quem sou eu? Para compeender o self  na perspectiva pisicológica e filosófica, Ernesto 

Spinelli (2004, p. 38)23 enumera os seguintes pontos: 

 

1. o self  como coisa, entidade ou essência; 
2. o self  como unidade singular, ou seja, cada pessoa é ou tem um self; 

3. o self  está interna ou intrapsiquicamente localizado (dentro de cada pessoa); 

4. o self  é, com poucas exceções, intrinsecamente fixo no tempo. Permanência e 

consistência são traços característicos do self. Nós reconhecemos que somos o que 

temos sido; 

5. o self  pode existir de forma isolada, não sendo, portanto, dependente da 

consideração e influência de qualquer outro ser humano; 

6. o self  pode ser “verdadeiro” ou “falso”, na medida em que permite-se enganar a 

si mesmo. O self  “real” pode ser perdido ou impedido de desenvolver o seu 

potencial, mas também pode ser “encontrado” mais do que uma vez ou pela primeira 

vez (é o que pode suceder numa experiência de psicoterapia bem-sucedida); 
7. o mais importante no self  é que este constitui a fonte e origem da nossa 

capacidade de processar e rejeitar a experiência vivida. O self  é o iniciador da 

consciência. 
 

No campo psicanalítico, a palavra e/ou conceito que mais se assemelha ao do self  é 

o “ego”, que se refere à experiencia vivida pelo indivíduo com ele mesmo, ou seja, o seu 

próprio eu. A linha do pensamento freudiano acredita que, para desenvolver a sua concepção 

de self, primeiramente o indivíduo precisa ter uma experiência corpórea e, depois, com o 

                                                        
22 MACEDO, Lídia; SILVEIRA, Amanda. Self: um conceito em desenvolvimento. Disponível em: 

http://bit.ly/2qLm05K. Acesso em: 29 out. 2018. 
23 SPINELLI, Ernesto. The mirror and the hammer: challenges to therapeutic orthodoxy, London; New York: 

SAGE, 2001/2004. 

http://bit.ly/2qLm05K
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conjunto de sensações percebidas como próprias (24GUANES; JAPUR,, 2003). Nesse sentido, 

o papel central do self é assumido nos modelos de personalidade, isto é “a totalidade de um 

complexo dinâmico e organizado sistema de crenças aprendidas que o indivíduo sustém como 

sendo verdade acerca da sua existência pessoal” (PURKEY; STANLEY, 2001, p.476). 

Charles Cooley (1992), um dos pioneiros na formação do pensamento sociológico 

norte-americano, defendia a ideia do self como a metáfora do espelho: quando o que 

observamos não é o que realmente somos, mas aquilo que os outros vêem em nós, ou o que 

querermos que os outros acreditem que somos. O self proporcionaria ao indivíduo a 

experiência e possibilidade de um ser mutável, que busca constantes mudanças para agradar 

os olhos de quem os vê. É como se existissem duas pessoas em uma só; o eu, sou o que sou, 

a identidade interna do indivíduo; e o mim, a representação do outro, como os outros me 

vêem, remetendo à noção do sujeito construcionista e o construtivista (MACEDO;  

SILVEIRA, 2012). 

Compreendemos aqui, o self como sendo o reconhecimento do outro, isto é, a 

construção de si e as representações sociais como interacionismo simbólico. Para Giddens 

(1991), os meios de comunicação são capazes de reformular novas práticas sociais, 

tranformando assim, novos “eus”. 

 

A primeira premissa é que os seres humanos agem em relação às coisas com 
base no significado que essas coisas possuem para eles. Essas coisas incluem 

tudo o que o ser humano pode notar em seu mundo [...]. A segunda premissa 

é que o significado de tais coisas deriva ou surge da interação social que cada 

um estabelece com seus semelhantes. A terceira premissa é que esses 
significados são manuseados e modificados pelas pessoas por meio de um 

processo interpretativo, no trato com as coisas que elas encontrarem 

(BLUMER, 1969, p. 2). 

 

 

A terceira premissa, segundo Blumer (1969), seria o que observamos no Instagram, 

quando as relações sociais entres os seguidores de um perfil, são capazes de gerar vários 

significados ao ponto de modificar a imagem de sí (self). O desejo de visibilidade midiática, 

tonra esse processo cada vez mais simbólico, uma vez que passam pela construção do self 

baseado na interação, na cooperação e na comunicação.  

 

 

                                                        
24 Retirados deste texto : http://bit.ly/2FktXIV.   

http://bit.ly/2FktXIV
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4. A VISIBILIDADE MIDIÁTICA NO INSTAGRAM 

 

Seria tentador começarmos a falar do desejo de visibilidade midiática, sabendo do 

imenso suporte técnico que hoje temos; porém, é importante abordarmos os exemplos 

tradicionais que deram suporte para a efusão desses meios digitais, como os reality shows. 

Trata-se de programas com enorme audiência na maioria dos canais que produzem esse tipo de 

conteúdo, sobretudo pela notoriedade que os participantes ganham em um determinado tempo 

de exibição televisiva. Percebemos o desejo do ser humano em adquirir visibilidade por via dos 

meios de comunicação. De acordo com Thompson (2008, p. 27), “as organizações mediáticas 

estão, todas elas, cada uma à sua maneira, preocupadas em exercer um poder simbólico através 

do uso das mídias comunicacionais de todos os tipos”. 

Vivemos em um mundo imerso na tecnologia e nos meios de comunicação, o aparelho 

celular, ou o smartphone, como é mais conhecido, é uma das principais ferramentas 

tecnológicas presentes em nosso cotidiano, e tornou-se uma peça chave de mídia para produção 

de conteúdo com fins lucrativos no ambiente virtual (online). Uma vez que não necessitamos 

mais dos grandes veículos de massa e de comunicação para a produção e difusão de conteúdo, 

ficou mais fácil disseminar ideias, imagens e outras tantas produções a partir do próprio canal 

personalizado. Com a ajuda dos smartphones, tablets, notebooks e computadores em geral, é 

possível o acesso a incontáveis redes sociais, aplicativos e ferramentas que auxiliam e dão 

suporte à ratificação da visibilidade.  

Thompson (2008) afirma que vivemos em um mundo mediado, em que se pode 

produzir e espalhar conteúdos em apenas um clique. E é nesse contexto de mediação que se 

desenvolve pensamentos acerca da visibilidade midiática que temos atualmente, gerada pelos 

meios de comunicação que tornam públicas e acessíveis as ações dos indivíduos, cada vez mais 

conectados.  

Com o advento da internet, deu-se início a uma nova era de visibilidade, por meio de 

imagens e produtos audiovisuais. Os indivíduos cada vez mais buscam ser conhecidos, 

imitados, tornam-se influenciadores digitais, agregando de certa forma uma nova identidade 

cultural e de auto aceitação, além de serem capazes de criar novas modas e tendências. Na 

perspectiva de Thompson (2008, p.20), “o desenvolvimento das mídias comunicacionais 

trouxe, desse modo, uma nova forma de visibilidade – ou, para ser mais preciso, novas formas 

de visibilidade cujas características específicas variam de um meio para outro”. 

As relações humanas, mediadas através de imagens e vídeos postados diariamente, 

fomentaram o conceito de “sociedade do espetáculo” explorado por Guy Debord, na asserção 
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de que vivemos numa era de notoriedade vislumbrada pelo exaltar das aparências, das cópias.  

Instagram, Youtube e Facebook constituem atualmente as principais redes sociais, se observada 

a visibilidade midiática na sociedade do espetáculo. Hoje, mais do que nunca, vemos com 

demasia a vida do outro, interagindo, copiando e compartilhando seus cotidianos, hábitos e 

costumes. 

A expansão midiática das redes sociais possibilitou a manifestação da subjetividade e 

da promoção do “eu” como ferramenta do entretenimento, permitindo, por vezes, que sujeitos 

integrantes do público se tornem próximos como um amigo ao se tornarem seguidores nas redes 

sociais. Muitos compartilham e dialogam sobre assuntos íntimos na esfera virtual, sem ao 

menos conhecer pessoalmente o outro.  

Essa relação do indivíduo com a autoimagem tem se tornado cada vez mais comum, a 

partir da popularização dos dispositivos midiáticos e tecnológicos, criando novos modelos de 

comunicação pessoal e de representação simbólica, a exemplo dos selfies. Torna-se importante 

compreendermos que as redes sociais têm ajudado a alimentar o ego. O desejo de mostrar ao 

mundo o quanto se é feliz e perfeito para a sociedade fomenta “o complexo de Narciso e seus 

efeitos ambivalentes, que caracterizam o sujeito contemporâneo e provocam uma dinâmica da 

‘auto publicação nas redes’” (ROCHA, 2012, p. 120).  

Para compreendermos o contexto social em que vivemos, basta acessar o aplicativo 

Instagram e notarmos que boa parte do conteúdo dos nossos seguidores se resume à beleza, 

dietas, corpos esculturais, viagens e status social, além de uma busca incessante pela 

visibilidade. Hoje, as pessoas têm frequentado mais academias, tanto pela saúde, quanto pelo 

lado estético. Essa frequência alimenta proporcionalmente o número de páginas no Instagram 

voltado a este público, contendo dicas de alimentação, treinos e moda fitness.  

Desta forma, a publicidade cresce neste cenário que utiliza a imagem do corpo como 

mercadoria, até mesmo para divulgação de produtos e serviços. Para Hoff (2013, p. 4-5), “o 

corpo é uma experiência da qual o sujeito não pode apartar-se, posto não haver existência sem 

corpo: daí a importância de analisá-lo como lócus de atravessamentos de naturezas diversas”. 

Diante deste cenário exposto, podemos pensar que nosso cotidiano não passa de uma 

simples representação do que chamamos de ciberespaço25. Temos a necessidade de tornar 

vitrines as nossas vivências, para serem olhadas, visualizadas, curtidas, compartilhadas e 

ressignificadas. Para que tudo isto tenha êxito, precisamos de plateia; o que culmina,  

consequentemente, na vivência de um espetáculo no contexto da cibercultura (LÉVY, 1999). 

                                                        
25   “Espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos 

computadores”, segundo Pierre Lévy (2000, p.92). 
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O espetáculo, compreendido na sua totalidade, é simultaneamente o resultado 
e o projeto do modo de produção existente. Ele não é um complemento ao 

mundo real, um adereço decorativo. É o coração da irrealidade da sociedade 

real. Sob todas as suas formas particulares de informação ou propaganda, 
publicidade ou consumo direto do entretenimento, o espetáculo constitui o 

modelo presente da vida socialmente dominante. Ele é a afirmação 

onipresente da escolha já feita na produção, e no seu corolário — o consumo. 

A forma e o conteúdo do espetáculo são a justificação total das condições e 
dos fins do sistema existente. O espetáculo é também a presença permanente 

desta justificação, enquanto ocupação principal do tempo vivido fora da 

produção moderna. (DEBORD, 1997, p. 9) 

 

O internauta transestético, aquele mergulhado na fluidez da sociedade do espetáculo, 

tende à necessidade de se expor, de se mostrar, de ser visto, de conquistar mais “curtidas” e 

compartilhamentos possíveis. Tal circunstância traduz uma espécie de estética de si mesmo, 

um  “novo Narciso no espelho da tela global”. 

O Instagram é uma rede social que possibilita aos seus usuários postarem fotos e 

vídeos do seu cotidiano; com substancial apelo estético, disponibiliza uma variedade de filtros 

capazes de moldar as imagens para torná-las perfeitas. No extremo do culto ao corpo, a rede 

social virou uma ferramenta de comunicação moldada também para fins estéticos e lucrativos; 

tornou-se um instrumento de promoção das marcas, blogueiras, atletas e adeptos da geração 

fitness. 

Em A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista, livro escrito por 

Gilles Lipovetsky e Jean Serroy (2015), é  trabalhado o conceito de capitalismo transestético, 

na concepção de que  não se vende apenas o produto, se vende a beleza, a elegância, o design, 

a personalidade, o personalizado, o diferente. Tudo é direcionado para gerar tendências, 

moda, arte.  

Ao falar do consumo transestético, os autores o relacionam com o consumo 

hedonista, aquele que tem o prazer como estilo de vida. O indivíduo deixou de ser um 

consumidor generalizado e tornou-se um consumidor personalizado, imediato, na busca 

incessante por adquirir prazeres. O capitalismo transestético trata, nesse sentido, da 

hibridização da arte, da cultura e do consumo, realçando que tudo vira arte, não se vende 

meros produtos, se vende a arte, a estética, o estilo. Cria-se artistas, estrelas capazes de 

movimentar bilhões em torno de seus produtos, filmes, marcas; cria-se um processo estético 

transformado em profissão mercantilizada. 

O corpo, que passa a ser um produto midiático, em alguns casos, se molda como a 

principal ferramenta de trabalho, por meio da publicidade e exposição a ele relacionadas. 
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Desta forma, o corpo transforma-se em um “projeto em construção”, intermitente, 

principalmente quando se vive numa sociedade que prioriza a imagem e o culto à beleza. Por 

tudo que já elencamos, escolhemos assim o Instagram como objeto de pesquisa, rede social 

cuja principal troca comunicativa é feita por imagens. Partimos do pressuposto de que o 

ambiente midiático e a comunicação são constantemente transformados pelas tecnologias, e 

essas influenciam diretamente na forma como o indivíduo se expõe midiaticamente. 

Segundo Eugênio Trivinho (2001), vivemos na era da publicização do privado, 

damos visibilidade aos acontecimentos corriqueiros do nosso dia-a-dia, desde o escovar dos 

dentes aos grandes eventos que participamos. Não importa como vamos nos expor, o 

importante é dar visibilidade a tudo que estamos fazendo, atualizando sempre nossas fotos, 

videos e stories, é o que o autor chama de “apareSer’. Necessitamos nos mostrar, aparecer na 

rede, sermos percebidos, vender o nosso corpo, nossa imagem e, assim, conquistar novos 

seguidores e mais e mais visibilidade. 

Vivemos na era da hibridização amparada pelos recursos tecnológicos, presos em 

nossas telas, vídeos, redes e mundo, em uma rede sociotécnica. “A intenção de parodiar a 

absolutidade solar, de ‘brilhar’ ou ‘reinar’, por tempo relativo,em determinado diâmetro de 

interações, prevalece no anseio por visibilidade no reduto virtual” (TRIVINHO, 2011, p. 123). 

Quando falamos do desejo de visibilidade midiática, nos referimos aos consumidores 

que antes eram tidos como passivos, apenas recebiam as informações. Hoje, no contexto da 

cibercultura, o processo de midiatização tornou-se o ponto chave para tal desejo. Os 

consumidores tornaram-se ativos, capazes de gerar seus próprios conteúdos nas mídias sociais, 

imersos num universo efusivo de interações através dos processos midiáticos.  

 

Propomos, assim, desenvolver a constatação de um terceiro sistema de 

processos midiáticos, na sociedade, que completa a processualidade de 
midiatização social geral, fazendo-a efetivamente funcionar como 

comunicação. Esse terceiro sistema corresponde a atividades de resposta 

produtiva e direcionada da sociedade em interação com os processos 
midiáticos. Denominados esse terceiro componente da processualidade 

midiática “sistema de interação social sobre a mídia” ou, mais sinteticamente, 

“sistema de resposta social”. (BRAGA, 2006, p.22) 

 

O dispositivo midiático caracterizado pela rede social Instagram faz parte do processo 

social que dá visibilidade às musas fitness, capaz de gerar novas produções de sentido, um novo 

fenômeno da mídia – “a intensificação de tecnologias voltadas para processos de conexões e de 

fluxos vai transformando o estatuto dos meios, fazendo com que deixem ser apenas em 

mediadores e se convertam numa complexidade maior”, (FAUSTO NETO, 2005, p.8).  
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Percebemos, nesta pesquisa, o quanto o desejo de visibilidade publicizado tornou-se 

um processo midiático, uma vez que o aporte tecnológico inicia todo o processo de 

midiatização, ou seja, a conexão entre midiatização e os processos sociais.  

 

Nesta cultura das aparências, do espetáculo e da visibilidade, já não parece 

haver motivos para mergulhar naquelas sondagens em busca dos sentidos 
abissais perdidos dentro de si mesmo. Em lugar disso, tendências 

exibicionistas e performáticas alimentam a procura de um efeito: o 

reconhecimento nos olhos alheios e, sobretudo, o cobiçado troféu de ser visto. 

Cada vez mais, é preciso aparecer para ser. Pois tudo aquilo que permanecer 
oculto, fora do campo da visibilidade – seja dentro de si, trancado no lar ou no 

interior do quarto próprio – corre o triste risco de não ser interceptado por olho 

algum. E, de acordo com as premissas básicas da sociedade do espetáculo e 
da moral da visibilidade, se ninguém vê alguma coisa é bem provável que essa 

coisa não exista. (SIBILIA, 2008, p.111-112). 

 

Percebemos, assim, nos escritos de Paula Sibilia (2008), ao discorrer sobre este 

processo de “autopromoção”, corrobora com o pensamento de Thompson (2008, p.20), quando 

afirma que “a interação passa a ser mediada, distendida do espaço e tempo... visível é o que 

pode ser visto midiaticamente, invisível é todo o resto”.   

 

 

4.1 O aplicativo da visibilidade: o Instagram 

 

 

O aplicativo Instagram é uma rede social 

online, mas também conhecida como um aplicativo de 

rede social, criada por Kevin Systrom e Mike Krieger, 

lançada em outubro de 2010. O suporte foi 

originalmente disponível apenas para o iPhone, iPad e 

iPod Touch, todos da marca Apple. Em abril de 2012, 

foi adicionado o suporte para Androids com câmera. 

podendo ser baixado através do google play dos 

smartphones.A partir disso, a mídia social ganhou popularidade; o serviço foi adquirido pelo 

Facebook, em abril de 2012, por cerca de 1 bilhão de dólares. De acordo com Mariana Piza 

(2012, p.6), “através da plataforma de um aparelho celular, o aplicativo foi desenvolvido com 

o intuito de proporcionar ao usuário a possibilidade de fotografar algo que chame sua atenção 

e, em seguida jogar a imagem na rede para que ela possa ser compartilhada por outras 

pessoas”. 

Figura 12 : Template do aplicativo 

Instagram. 

Fonte: Instagram, 2018. 
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A referente rede social permite aos seus usuários tirar fotos, vídeos, aplicar filtros e 

compartilhá-los em outras redes como Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr. Os usuários 

também podem gravar vídeos curtos com duração de até 15 segundos. Em setembro de 2015, 

ganhou mais uma nova ferramenta, a de conversar com seus seguidores através do bate-papo. 

Em agosto de 2016, o aplicativo criou uma nova função, os stories, que permitem 

aos usuários a criação de vídeos que ficam disponíveis por até 24hs. A função permite o 

registro e difusão de fotografias e vídeos, com inserção de stickers, hashtags e textos, além 

de aplicação de filtros. Esta função teve como referência uma rede social chamada Snapchat, 

a qual perdeu mercado para o Instagram e entrou em desuso.  

O Instagram possui, atualmente, mais de 16 opções de filtros para aplicar nas 

imagens ou vídeos antes de suas publicações, como expressado visualmente na Fig. 13.  

 

Figura 13: Filtros do Instagram. 

 

Fonte: Revista Glamour, 2018.26 

 

O aplicativo também disponibiliza filtros e ferramentas diferenciadas (desenhos, 

textos e emojis) nas produções dos  vídeos de até um minuto. Com formato parecido com 

o de apresentação de slides, é possível compartilhar várias fotos e vídeos, todas juntas, 

agrupadas em, no máximo, 10 fotos e/ou videos. Outro recurso muito utilizado como 

forma de interação direta, é o Instagram Direct, que serve para enviar e receber mensagens 

particulares, porém, é preciso ativar esta função na publicação das postagens.  

                                                        
26 Imagem retirada do site da Revista Glamour. Disponível em: https://glo.bo/2RR5In0. Acesso em: 07 ago. 

2018. 

https://glo.bo/2RR5In0
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Além disso, o Instagram tem possibilitado ferramentas com funções comerciais, 

no intuito de facilitar a relação de comunicação entre usuários e empresas; as quais têm 

aumentado a quantidade de anúncios na plataforma. Como exemplo, temos o botão 

“contato”, que permite que o usuário ligue para a empresa, além de mandar e-mail ou 

mesmo traçar a rota de onde estiver até a empresa, através do aplicativo de mapas. Desta 

forma, o Instagram consegue engajar usuários e empresas por meio de suas ferramentas 

onlines. 

Podemos associar a plataforma ao conceito de aldeia global, com base no 

paradigma proposto por McLuhan, quando se referiu às reações que a televisão 

proporcionou nas relações bilaterais da época, capazes de unir pessoas independentemente 

das distâncias que cada uma ocupava. Semelhantemente, o surgimento da internet é 

considerado como um dos grandes avanços do século XX, capaz de romper barreiras do 

tempo e do espaço através de dispositivos móveis, tecnologias, softwares e aplicativos 

como o Instagram.  

O aplicativo possibilita várias funções e recursos multimídias com intuito de gerar 

interação e motivação dos seus seguidores, estimulando a aproximação com produtos e 

serviços nele disponíveis. A palavra multimídia é composta por duas partes: o prefixo 

“multi” (várias formas) e o radical “mídia” (meio, imagens, áudio, vídeo etc.), ou seja, o 

recurso multimídia está presente nos dispositivos móveis, aplicativos, sites, redes e mídias 

sociais, desempenhando um papel importante na transmissão de mensagens para os seus 

usuários. 

Outra ferramenta muito utilizada pelo aplicativo são as hashtag, (palavras-chave 

usadas seguidamente do símbolo # como marcação). Cada hashtag pode ser representada 

por um link na foto ou vídeo do usuário.  As postagens feitas por uma pessoa, por sua vez, 

podem ser acompanhadas por outro usuário que segue seu perfil (esse deve pedir 

autorização para acompanhar as postagens da pessoa referente, caso o perfil dessa não seja 

público). O número de seguidores normalmente contribui para maior ou menor visibilidade 

do perfil. 

Em 2015, todavia, o aplicativo criou um perfil comercial, destinado a empresas 

para divulgação dos seus produtos e serviços. Nele, a empresa consegue monitorar e 

analisar metricamente as ações e perfis dos seus seguidores. As principais métricas 

utilizadas são 1. impressões: monitoramento do total de visualizações nas postagens; 2. 

alcance: número de usuários que visualizaram a sua postagem; 3. visualizações de perfil: 

monitoramento do total de visualizações que o perfil obteve; 4. seguidores: monitoramento 
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do perfil dos seguidores, como também do melhor horário para as publicações; 5. anúncios:  

promoção das postagens. 

Recentemente, em junho de 2018, o Instagram lançou mais três funções ao 

aplicativo. No IGTV (a TV do Instagram), os usuários realizam vídeos mais longos, criando 

uma espécie de canais, que permitem a posterior visualização dos seguidores, sendo que o 

tempo de permanência do vídeo é de apenas 24h. Além disso, foi lançado também o recurso 

de chamada de vídeo através do direct, pelo qual os usuários podem iniciar uma chamada 

individual ou em grupo de até quatro pessoas. A terceira função adicionada ao aplicativo 

possibilita ao usuário adicionar músicas às publicações de fotos e vídeos postados no stories, 

porém, esta função ainda não está liberada para o Brasil.  

No Instagram, encontramos inúmeros termos em inglês na opção de pesquisar e 

filtrar as hashtags.  É possível acessar diversas postagens relacionadas apenas ao mundo 

fitness. Cada hashtag (marcação) é um link na foto ou vídeo do usuário que, ao ser clicada, 

direciona para conteúdos afins, que contêm a mesma marcação. As postagens são filtradas em 

ordem numérica, no topo ficam as mais populares. Ao fazermos uma pesquisa através da 

busca do próprio aplicativo pela hashtag #fitness,  encontramos mais de 89 opções de 

marcações associadas. Elencamos as dez primeiras (Fig. 14): 
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Figura 14: Resultado da busca pela hashtag #fitness. 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Temos a #fitness com mais de 288.125.952 publicações, o #fitnessbrasil com 

156.607 menções ao termo, e #fitnesslife com 7.843.333 publicações. Percebemos o quão é 

grande o número de menções da hashtag em uma busca simples, o que impele-nos a 

delimitação de um recorte para que a análise seja executada com maior profundidade. 

 O aplicativo, após a buca pelas hashtags, nos mostra as postangens mais relevantes 

e as recentes, sejam através de imagens ou vídeos. O nosso recorte se situou no self feminino, 

durante toda a segunda-feira dos verões de 2016 a 2018. Fizemos um levantamento 

netnográfico, baseado nos perfis femininos que trazem as hashtags #mundofitness (274k), 

#estilodevida ( 5.7m) e #projetoverao (895k). O período analisado foi o dos verões de 

2016/2017 e 2017/2018. Todavia, no último ano da análise, observamos uma decrescente 

utilização da #mundofitness e um aumento da #musafitness (367k), desta forma, achamos 

apropriado realizar a mudança para podermos dar mais consistência ao recorte da pesquisa e, 

de fato, alcançamos as dez tops do seguimento fitness no Instagram. 

 

 

4.2 O desejo de visibilidade midiático das webcelebridades fitness no Instragram   

 

Segundo Vilém Flusser (2002, p.7), as “imagens  são  superfícies que  pretendem 

representar algo”. Quando postamos uma imagem nas redes sociais, estamos expondo a 

representação de um determinado momento de nossa vida.  



70 

 

 

Milhões de pessoas o desejo de fazer fotos sob um novo olhar - a talvez 
pela primeira  vez  pensarem  as  imagens  como  mais  do  que  meros  

registros  de  um momento.  A  cultura  das  aprovações,  dos  

comentários  e  dos  seguidores - essenciais  das  redes  sociais - serviu  
muito  bem  ao  Instagram  como  forma  de atrair umasociedade ávida 

por interações (WATANABE, 2012, p.41) 

 

A imagem começa a ser representada primeiro pelo espelho, por aquilo que 

vemos através daquele suporte de vidro, depois essa nossa representação se torna  espelho 

para outros, com imagens mediadas pelo aplicativo da visibilidade, o Instagram. Trata-se 

de um processo de construção e desconstrução de si mesmo (real, virtual, individual, 

social e até mesmo abstrato).  

No caso do Instagram, “o interesse em comum dos usuários é não somente a 

fotografia, mas também o compartilhamento de imagens” (PIZA, 2012, p. 22). É atraente o 

“modo home” de fazer as próprias produções caseiras a partir do seu cotidiano, de maneira 

descontraída, com linguagem visual que usufrui dos próprios recursos multimídias do 

aplicativo. (MANOVICH, 2016) 

Nesta perspectiva, em relação ao desejo de visibilidade midiática no Instagram, 

utilizamos como aporte metodologico o levantamento netnográfico, voltado à imagem do 

corpo fitness na rede social Instagram, com foco em perfis femininos de brasileiras que 

uilizam as hashtags mencionadas no subcapítulo anterior. O procedimento metodológico teve 

como base o número de vezes que webcelebridades do segmento fitness apareceram na 

amostra realizada (contabilizadas numa planilha do Excel), e não pelo número de seguidores 

na rede social Instagram. Logo, foram eleitos os perfis abaixo elencados, por seu número de 

seguidores e total de publicações. (Tab. 01)  

 

Tabela 01: Lista dos perfis selecionados para a pesquisa. 

Nº Usarname Seguidores Publicações 

1 Priscilasoaress27 882 mil 609 

2 Joanedemaman28 812 mil 6.051 

3 Cecilia.franco29 753 mil  1.851 

4 Rochellemichielin30 271 mil  1.558 

5 Alineantiqueira31 285 mil  3.528 

6 Wanessa_angell32 208 mil  879 

                                                        
27 https://www.instagram.com/priscilasoaress/  
28 https://www.instagram.com/joanedemamann/  
29 https://www.instagram.com/cecilia.franco/  
30 https://www.instagram.com/rochellemichielin/  
31 https://www.instagram.com/alineantiqueira/  
32 https://www.instagram.com/wanessa_angell/  

https://www.instagram.com/priscilasoaress/
https://www.instagram.com/joanedemamann/
https://www.instagram.com/cecilia.franco/
https://www.instagram.com/rochellemichielin/
https://www.instagram.com/alineantiqueira/
https://www.instagram.com/wanessa_angell/
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7 Priscilamoraesbonna33 36,7 mil  102 

8 Aline.medeiros34 23,5 mil  398 

9 Roseane-santo35 19 mil  934 

10 Walkirene Cursino36 16,7 mil  752 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Uma das metodologias adotadas para o desenvolvimento desta tese foi a entrevista 

com os dez perfis elencados na amostra. As perguntas foram elaboradas baseadas no cotidiano 

das webcelebridades, no intuito de compreendermos a dinâmica do seu perfil e estilo de vida 

no segmento fitness; assim como compreendermos o significado da expressão “estilo de vida” 

e como se dá o planejamento das publicações, pontuando a quantidade e o uso efetivo das 

hashtags como forma de engajamento.  

Com o intuito de prescutarmos as particularidades de cada perfil, elaboramos um 

questionário semi-estruturado com 20 perguntas, sendo 12 perguntas fechadas e 8 perguntas 

abertas. A plataforma utilizada para a elaboração do questionário foi o Google Drive. Feito 

isso, o questionário foi divulgado/compartilhado com os dez perfis femininos identificados 

nas etapas anteriores da pesquisa, através do direct do aplicativo. Abaixo apresentamos a 

pesquisa aplicada entre os meses de maio a junho de 2018, uma vez que tivemos muita 

dificuldade em coletar as respostas dos questionários e, por isso, estendemos o prazo para 2 

meses.  

 

Gráfico 01: Ano de nascimento. 

 
Fonte: A autora, 2018. 

 

                                                        
33 https://www.instagram.com/priscilamoraesbonna  
34 https://www.instagram.com/personal.aline.mederos/  
35 https://www.instagram.com/roseane_santo/  
36 https://www.instagram.com/walkirene/  

https://www.instagram.com/priscilamoraesbonna
https://www.instagram.com/personal.aline.mederos/
https://www.instagram.com/roseane_santo/
https://www.instagram.com/walkirene/
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O intuito de fazer a pergunta do ano de nascimento (Gráf. 01) foi mapear as idades das 

pesquisadas e tentar estabelecer uma faixa-etária do segmento fitness feminino no Instagram.  

Percebemos que 60% nasceram na década de 1980; 10% na década de 1970; e 20% nos anos 

1990. A maior idade é 43 anos e a menor é 24 anos.  

 

 

Gráfico 02: Nível de escolaridade. 

 
Fonte: A autora, 2018. 

 

 

No Gráf. 02, observamos o nível de escolaridade, onde 40% possui pós-graduação, 

30% superior incompleto e 30% superior completo. Percebemos que a grande maioria tem um 

certo conhecimento sobre determinada área; presumindo que possivelmente possuem 

habilidades e capacidades de compreensão do cenário em que vivem.  
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Gráfico 03: Tempo do perfil no Instagram.

 
Fonte: A autora, 2018. 

 

Ao sabermos o tempo de cadastro que as pesquisadas têm no Instagram (Gráf. 03), 

refletimos sobre a evolução de cada uma acerca da profissionalização ou não do seu perfil no 

Instagram. 50% está há mais de 4 anos no aplicativo; 30%, há 3 anos; e 20% apresenta 1 ano 

de conta ativa.  

No Gráf. 04, apresentamos os tipos de contas no Instagram. Nesse, 80% afirma ter 

contas profissionais e apenas 20% conta física. A conta profissional ou comercial começou a 

ser aderida em 2016, possibilitando o acesso a ferramentas para mensurar, quantificar e avaliar 

clientes e concorrentes; além da opção de comprar dentro do próprio aplicativo, quando é 

exibido o ícone da compra ativa. Por meio da conta profissional, ainda é ofertada a possibilidade 

de colocar os links patrocinados no feed de notícias e/ou nos stories.  Para possuir uma conta 

comercial, é preciso primeiramente vinculá-la à conta do Facebook. No perfil comercial, há 

opções de selecioná-lo como sendo de pessoas públicas, políticos, artistas, músicos, 

profissionais liberais, digital influencer, dentre outros. Ao cadastrar o tipo de categoria, o 

cliente tem mais acesso às informações das empresas e/ou das personalidades que segue. 

Também pode fazer ligações diretamente pelo aplicativo, ter disponível a localização e o e-mail 

de contato.  
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Gráfico 04: Tipo de conta no Instagram. 

 
 

Fonte: A autora, 2018. 

 

 

Quadro 02: Quantidade de publicações por semana. 

 

Fonte: A autora, 2018. 

. 

Quando falamos em publicações, pensamos logo na quantidade e na periodicidade que 

as mesmas devem obter para alcançarem os seus objetivos; uma vez que, ao publicarmos algo 

nas redes, esperamos respostas, interações e conexões com os nossos seguidores. No Quadro 

02, observamos que a maior média de publicação das pesquisadas foi de mais de 10 postagens 

por dia, postagens essas que aparecem no feed de notícias na página inicial do Instagram. 

Segundo pesquisa divulgada pela própria rede social, o Brasil é o país que ocupa o segundo 



75 

 

lugar no mundo em número de usuários, perdendo apenas para os Estados Unidos. Em relação 

aos perfis comerciais, são mais de 20 milhões, sendo que cerca de 85% dos usuários do 

aplicativo acompanha os perfis comerciais. “75% dos usuários são mulheres e mais de 60 

milhões de fotos são postadas por dia”, segundo pesquisa divulgada na Revista Exame.37 

 

Gráfico 05: Quantidade de stories por semana. 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Publicar nos stories do Instagram significa engajamento na audiência e conquista de 

novos seguidores. É uma forma de acompanhar o dia-a-dia das webcelebridades, as novidades 

das empresas, o que acontece no Brasil e ao redor do mundo. No Gráf. 05, constatamos que 

30% das entrevistadas publicam nos stories mais de 40 vezes por semana; 20% delas, menos 

de 10 vezes por semana; e 50% posta entre 15 a 25 stories por semana em seu perfil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
37 DINO. Instagram, 15 vezes mais interações que outras redes sociais. Revista Exame, São Paulo, 8 ago. 2018. 

Disponível em:  https://abr.ai/2DeSFI6. Acesso: 20 ago. 2018.  

https://abr.ai/2DeSFI6
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Quadro 03: Quantidade de seguidores atualmente. 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Um dos principais objetivos das contas comerciais no Instagram é conquistar um maior 

número de seguidores e, consequentemente, a possibilidade de vender seus produtos ou 

serviços, tendo o maior número de seguidores em potencial para engajar suas marcas. No 

Quadro 03, vemos que, em média, 60% das entrevistadas têm entre 200 mil a 750 mil 

seguidores. 30% variam entre 11 mil até 52.483 seguidores nos perfis pesquisados.  

 
Gráfico 06: Quais publicações são self. 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

No Gráfico 06, abordamos a temática do self e a quantidade desse disponibilizada na 

rede social. Constatamos que 40% das pesquisadas postam, em média, 1 a 2 selfies por dia; 

enquanto 50% posta 3 selfies por dia; e apenas 10% disse que não tem postado esse tipo de foto. 
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O selfie se constitui como um modo de representação de si mesmo, registrado e publicado para 

ser visto por inúmeros atores sociais interligados na rede social de computadores. É no self, seja 

ele no cenário ao ar livre, em casa, com amigos e na academia, que as pessoas demonstram 

como querem ser vistas, como querem que seus seguidores as vejam; é o que Goffman (2002, 

p. 233) chama de “representação do eu na vida cotidiana”, uma apresentação ou representação 

de si no universo online.  

 

Gráfico 07: Frequência de publicações na academia. 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Percebemos, ao longo da nossa pesquisa, que os perfis selecionados fazem um 

empreendedorismo de si através dos seus perfis no Instagram, pois são capazes de conseguirem, 

por meio da sua exibição no aplicativo, transformar essa ação em moeda de troca.  A imagem 

dos seus corpos fitness, os exercícios publicados em fotos ou vídeos, os alimentos que 

consomem para obter um corpo “saudável” ficam como registro da maneira como elas 

conduzem a vida nas academias e fora delas.  

Verificamos que há uma construção de referência desses corpos compartilhados para 

os seguidores dos perfis. Observamos, no Gráf. 07, que cerca de 70% postam fotos diariamente, 

e 30% de 1 a 3 vezes por semana. Isto representa parte da rotina e do planejamento das 

publicações das pesquisadas.  Seria o que Georg Simmel (2006, p.65) chama de sociabilidade, 

isto é, “a forma lúdica da associação”, a necessidade do indivíduo em satisfazer seus interesses. 

Remete-nos, portanto, à ideia de um reality show do mundo fitnees, no qual, a todo momento, 

vemos pessoas tentando se autopromover através de um estilo de vida capaz de moldar novos 

corpos.  
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Gráfico 08: Frequência das hashtags. 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

De acordo com Evandro Cunha (2012, p. 4), as hashtags são “todo conteúdo textual 

precedido pelo símbolo cerquilha (#), em inglês hash sign [...] e são criadas livremente pelos 

membros da rede a fim de adicionar contexto e metadados às postagens, funcionando como 

palavras-chave”. A principal função da hashtag é categorizar e agrupar, em ordem cronológica, 

as postagens que foram utilizadas. Agrega, contanto, informações sobre os assuntos marcados 

a partir da sua menção, direcionando a nichos específicos, através de uma espécie de “hiperlink 

temático” que, ao ser clicado, apresenta uma lista das publicações que usaram a mesma hashtag.  

A busca pode ser feita por três segmentos – usuários, hashtags e locais nas imediações.  

As hashtags também são muito utilizadas em fóruns, congressos, campanhas, eventos, 

casamentos e festas em geral, como forma de gerarem publicidade e maior engajamento nas 

postagens, além de permitirem o acompanhamento e mensuração, em tempo real, do impacto 

promovido por cada uma delas. Desta forma, vemos, no Gráf. 08, que 90% das entrevistadas 

fazem uso das hashtags em suas publicações, comprovando o intuito de gerar mais engajamento 

e conteúdo sobre determinado assunto, uma espécie de etiqueta de conteúdo.   
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Quadro 04: Motivo de utilizar as hashtags. 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

No Quadro 04, observamos que a maioria das respostas se refere à visibilidade da 

conta/perfil, seguidas por engajamento e segmentação; certamente porque o objetivo primeiro 

é conquistar mais seguidores e adeptos ao seu segmento. As hashtags também são classificadas 

por palavras-chave que normalmente são pesquisadas por grupos em potencial sobre um 

determinado assunto/tema, como instrumento para agregar maior volume de informações.  

 

Gráfico 09: Assessoria nas postagens.

 

Fonte: A autora, 2018. 
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No Gráf. 09, questionamos se as pessoas utilizam algum tipo de assessoria para suas 

postagens, e se elas são assessoradas em relação ao planejamento das suas contas no Instagram. 

Observamos que apenas 20% aderem a algum tipo de assessoria; enquanto 80% não faz uso de 

nenhuma equipe/assessor. Podemos considerar que os perfis analisados utilizam estratégias de 

marketing digital dirigido, como conhecimento do seu público alvo, no intuito de satisfazerem 

as suas necessidades, tendo suas reputações como chamariz. (GABRIEL, 2010). 

Nas mídias digitais, o fluxo informacional é exorbitante e, para que os objetivos das 

marcas e empresas sejam alcançados, são necessárias estratégias para dar destaque aos seus 

conteúdos e publicações; por isso muitos utilizam ferramentas online como e-mail marketing, 

links patrocinados no Google, ferramentas de mensuração do próprio Instagram e, 

principalmente, estratégias de marketing de conteúdo. Na perspectiva de Vitor Peçanha (2015, 

n/p), marketing de conteúdo se consuma como um meio de “engajar com seu público-alvo e 

crescer sua rede de clientes e potenciais clientes através da criação de conteúdo relevante e 

valioso, atraindo, envolvendo e gerando valor para as pessoas de modo a criar uma percepção 

positiva da sua marca e assim gerar mais negócios”. 

Desta forma, não é preciso necessariamente ser um especialista do ambiente digital 

para produção de conteúdo atraente. O principal é conhecer o seu público alvo e produzir 

materiais que lhe sejam relevantes, capazes de engajar e atrair mais adeptos ao seu estilo de 

vida fitness e, assim, exercer certo grau de influência sobre suas decisões.  

 

Gráfico 10: Considera-se uma webcelebridade. 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Para alcançarmos o entendimento do grau de autoconhecimento das entrevistadas, 

quanto a sua posição de influência no aplicativo, perguntamos se elas se consideravam 
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webcelebridades no Instagram. Os resultados são apresentados no Gráf. 10, onde 10% 

afirmaram que sim, se consideram webcelebridades; 40% disseram “não”; e outras 50% 

responderam “talvez”. Mas o que é, de fato, uma webcelebridade?  

É considerada celebridade uma pessoa bastante conhecida local, nacional e/ou 

internacionalmente por aquilo que faz e/ou representa. Para Luís Martino (2014, p. 173), “a 

palavra celebridade, em sua origem, significa algo próximo de celebração, comemoração. 

Quando alguém fazia algo excepcional, a pessoa se tornava alguém a ser celebrada, portanto, 

uma celebridade” Já as webcelebridades seriam as pessoas que conquistaram fama e/ou 

reconhecimento a partir do surgimento na web; o que, para Alex Primo (2010, p. 171), seria 

“uma mercadoria, fruto de um projeto bem planejado, com objetivos e metas a serem 

alcançados”.  

 

Gráfico 11: Considera-se uma musa fitness. 

 
Fonte: A autora, 2018. 

 

“Você se considera uma musa fitness?” foi a questão lançada para fomentar o Gráf. 

11. Observamos que 30% responderam “sim”; percentual idêntico respondeu “não”; e 40% 

disseram que talvez se considerem musa fitness. As musas seriam fontes de inspiração, modelos 

a serem contemplados, bastante citadas em trabalhos de artistas e músicos. Hoje, as musas, 

neste caso as fitness, servem como inspiração e modelo a serem seguidos e conquistados – 

representam a ideia de um corpo ideal por meio de um bumbum sarado, pernas torneadas, 

abdômen trincado. São os números de seguidores, a popularidade, a autoridade, a visibilidade 

e a reputação que definem o status de musa fitness, principalmente na maior rede social de apelo 

pela imagem, o Instagram.  

Ao colocarem sempre em evidência o seu corpo fitness, ao publicarem seu cotidiano 

nas academias, sua alimentação e uso de suplementos, por exemplo, as musas fitness acabam 

agregando um valor de capital social à sua imagem, conquistando desde patrocínios em 
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academias a viagens, como também roupas de moda praia e fitness, tratamentos estéticos e 

dermatológicos, entre outros. Compreendemos que os significados e as representações 

construídos em torno do termo musa fitness, relacionados à imagem do corpo feminino na 

contemporaneidade, têm no Instagram uma vitrine que os impulsiona a serem identificados 

como fonte de inspiração para as seguidoras.  

 

 

Gráfico 12: Parcerias conquistadas por meio do segmento fitness. 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Como foi observado nos gráficos anteriores, discutimos acerca da exposição, 

divulgação e até mesmo do “show do eu” no ambiente digital. Neste ciberespaço, os perfis 

analisados tornam-se protagonistas do seu cotidiano, que é espetacularizado, e geram desejos 

de consumo nos seus seguidores. Neste sentido, Sibilia diz que: 

 
É preciso espetacularizar a própria personalidade com estratégias performáticas e 

adereços técnicos, recorrendo a métodos compatíveis aos de uma grife pessoal que 

deve ser bem posicionada no mercado. Pois a imagem de cada um é a sua própria 

marca, um capital tão valioso que é necessário cuidá-lo e cultivá-lo a fim de encarnar 

um personagem atraente no competitivo mercado dos olhares. (SIBILIA, 2008, p. 

255) 

 

O Gráf. 12 informa que 100% das entrevistadas fazem parcerias com o seguimento 

fitness, o que reforça a nossa hipótese de que a imagens dos seus corpos servem como vitrines 

a serem consumidas; sobretudo porque são capazes de atraírem grandes marcas. Essas, por sua 

vez, promovem seus produtos e serviços apostando na tentativa de uma relação mais humana 
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com seu público; visto que as seguidoras confiam na webcelebridade e, consequentemente, nos 

produtos e serviços que essa diz confiar.  A revista Exame (2017)38 fez uma pesquisa sobre as 

estratégias de se utilizarem webcelebridades nas divulgações de suas marcas e apontou que: 

 
A conexão das celebridades digitais é um ativo valioso para marcas ávidas 
pela atenção do público. Diante das celebridades tradicionais, forjadas na TV 

ou na música, eles oferecem uma vantagem de largada. Além do acesso 

privilegiado à própria audiência, eles constroem com ela uma relação de 
proximidade só comparável, segundo especialistas, a círculos de amizades. Ao 

contrário de atrizes e cantores que encarnam um personagem, influenciadores 

digitais falam sobre si mesmos. E assim conseguem elevar a uma escala 

exponencial as virtudes do marketing boca a boca, quando um amigo indica 
um produto ou marca para sua rede de contatos, considerada a modalidade 

mais eficiente para converter novos consumidores. 

 

 

Gráfico 13: Há produtos com sua marca. 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

30% das questionadas disseram ter produtos com sua marca; 20% responderam 

negativamente e outras 50% afirmaram que “ainda não”, apontando o desejo desse objetivo 

(Gráf. 13). A construção de uma marca pessoal é conhecida como personal branding. São 

concebidas como estratégias de marketing pessoal para divulgação do seu próprio produto, ou 

seja, as pessoas são consideradas marcas e, como toda marca, precisam de estratégias de venda 

e engajamento para a sua promoção. De acordo com Peter Montoya e Tim Vandehey (2008), 

todos que almejam se tornar marcas devem passar por três processos ou fases – estabelecimento 

da identidade da marca, desenvolvimento do posicionamento da marca e avaliação da imagem 

da marca. 

                                                        
38 Materia da revista Exame sobre as Webcelebridades. Disponível em https://exame.abril.com.br/carreira/o-

trabalho-de-estrategistas-de-webcelebridades/  . Acesso em: 14 jul. 2018. 

 

https://exame.abril.com.br/carreira/o-trabalho-de-estrategistas-de-webcelebridades/
https://exame.abril.com.br/carreira/o-trabalho-de-estrategistas-de-webcelebridades/
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Gráfico 14: Considera-se um perfil profissional do segmento fitness. 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Colaborando com o que já descrevemos, o Gráf. 14 apresenta a auto avaliação das 

entrevistadas quanto a se considerarem um perfil profissional do segmento fitnessl. 80% 

responderam que sim, se consideram; e apenas 20% respondeu em negativa. Isso reforça o 

pensamento de que essas pessoas usam suas contas muito mais como personal branding que 

para difundirem um estilo de vida “comum”. Têm consciência que são capazes de influenciar 

outras pessoas através do seu estilo, além de promoverem produtos e serviços. Por estarem 

cadastradas em contas comerciais no Instagram, tendem a ganhar financeiramente pela geração 

de conteúdo e engajamento com os seus seguidores.  

Os benefícios que as webcelebridades visam geralmente são a fama, reconhecimento 

social, recebimentos de produtos que avaliam e divulgam em suas páginas e, claro, o retorno 

financeiro. Algumas delas vivem financeiramente apenas das postagens feitas em suas páginas, 

consequentemente, têm mais tempo para investirem numa melhor exposição nas redes sociais 

digitais, gerando visualizações, movimentando comportamentos, ideias, arquétipos e, também, 

muito dinheiro. 
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Quadro 05: O que é lifestyle. 

Fonte: A autora, 2018. 

 

O Quadro 05 apresenta as respostas dadas à questão subjetiva sobre o que seria 

lifestyle, a maioria respondeu que seria o estilo de levar a vida. Outras apontaram que seria uma 

forma de divulgar sua vida real, 24 hs por dia, publicando conteúdos ligados à alimentação, 

treinos, comportamentos, bem estar e saúde. Uma das entrevistadas descreveu, mais 

detalhadamente, o que faz no seu dia-a-dia como uma webcelebridade ou musa fitness. 

Percebemos que elas associam o lifestyle às ações de fotografar, gravar a vida como ela é, 

produzindo conteúdo fitness cotidianamente para ser consumido e compartilhado por outros 

seguidores.  

O desejo de visibilidade, que é alimentado pelos meios de comunicação e mais 

fortemente nas redes sociais digitais, é fruto dos tempos modernos e do capitalismo instalado 

em nossa sociedade. As pessoas buscam ser reconhecidas por aquilo que produzem, seja um 

conteúdo que contribua para o seu segmento, ou simplesmente, pelo maior número de curtidas; 

fazem o possível em nome da obtenção de visibilidade e/ou dinheiro. Quanto mais seguidores 

e mais engajamentos, maior a possibilidade de representarem grandes marcas.  
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Gráfico 15: Realização de procedimento estético. 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica39 divulgou que os brasileiros já superaram 

os nortes-amaricamos na realização de procedimentos estéticos, os quais já chegaram a mais de 

90 mil. O ranking das cirurgias plásticas mais procuradas no Brasil é, em ordem decrescente: 

prótese de silicone, lipoaspiração, rinoplastia, abdominoplastia e mamoplastia redutora. No 

Gráf. 15, observamos que 80% das entrevistadas já realizaram algum tipo de procedimento 

estético. Já no Quadro 06, são descritos quais os procedimentos estéticos realizados. Temos 

prótese mamária com cerca de 80% das cirurgias estéticas, assim como utilização de botox e 

rinoplastia (cirurgia plástica do nariz). Procedimentos estéticos faciais, como limpeza de pele, 

massagens redutoras e depilações aparecem com alguma constância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
39 Pesquisa realizada pelo jornal da USP. Disponivel em https://jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/brasil-

lidera-ranking-de-cirurgia-plastica-entre-jovens/ Acessado em 17 ago. 2018.   

https://jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/brasil-lidera-ranking-de-cirurgia-plastica-entre-jovens/
https://jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/brasil-lidera-ranking-de-cirurgia-plastica-entre-jovens/
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Quadro 06: Que tipo de procedimento estético realizou. 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Pretendemos com esta pesquisa empírica entender como a rede social Instagram 

possibilita a maior visibilidade das webcelebridades ou musa fitness e, ainda, como essas se 

tornam marcas a partir da publicidade dos seus corpos e comportamentos, num contexto em 

que “o consumo estético é filho do capitalismo artista” (LIPOVETSKY, p.327). As camadas 

mais populares, ao terem acesso aos conteúdos difundidos no universo midiático deste 

capitalismo artista, estimulador dos procedimentos estéticos e de um corpo padrão, muitas vezes 

deixam de prezar pelo consumo de bens essenciais e passam a desejarem e/ou consumirem 

produtos e serviços desnecessários. Estão imersas no cenário que valoriza o exagero, o ter, o 

possuir, o comprar, o inovar. Querem adquirir o estilo de moda vigente,  absorvidas pela 

expansão social do consumo estetizado.  

O “culto do corpo”, que constrói uma personalidade narcisista mediada por uma 

“ditadura da beleza”, é responsável por diversas inseguranças e ansiedades que derivam do 

receio de não conseguir alcançar o corpo ou beleza ideal, gerando cada vez mais a sensação de 

insatisfação e imperfeição. “A beleza se tornou um novo Eldorado do capitalismo, ao mesmo 

tempo que uma obsessão e uma prática narcísica de massa” (LIPOVETSKY, 2015, p.349).  

A visibilidade midiática, o Instagram, os selfies se constituem, portanto, como espaços 

contemporâneos de visibilidade de si e do outro, são canais de fluidez, pelos quais é desortinado 
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o cotidiano, de modo natural e/ou profissional, na pretensão de  mas que somar valores às ações 

e marcas pessoais. E vale tudo para se tornar visível e seguida, inclusive “expor a própria 

intimidade nas vitrines globais da rede.” (SIBILA, 2008, p. 13) 
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5. A IMAGEM DO CORPO FITNESS FEMININO COMO PRODUTO DE CONSUMO 

NO INSTAGRAM  

 

 

Nas redes sociais, é crescente o número de usuários que busca, através das publicações, 

conquistar novos seguidores e mais conexões com esses, utilizando hashtags específicas do 

segmento fitness. Com vistas a estas conexões, observamos, ao analisarmos as publicações da 

webcelebridade Priscila Soares, a criação de vários nichos específicos, assim como a definição 

de categorias em cada pôster como estímulo ao angariamento de mais seguidores e maior 

interação com os mesmos. 

A busca pela visibilidade, reputação, popularidade e referência nos espaços de 

representação do universo fitness na internet é um fator relacionado à questão de status para as 

webcelebridades do segmento, sobretudo, pelo apelo visual que a rede social Instagram permite 

e pelo capital social atrelado a este status.  

Acompanhamos e perscrutamos todas as postagens que o perfil de Priscila Soares 

obteve no período de 01 de junho de 2018 a 23 de setembro do mesmo ano – imagens, 

visualizações e publicações em vídeos. Verificamos, quantitativamente, qual o perfil das 

postagens e as estratégias de exposição utilizadas nos conteúdos lançados na rede social, com 

base nas categorias de transformação, interação e compartilhamento. 

A segunda etapa da nossa pesquisa envolveu a realização de uma entrevista 

semiestruturada40 com o perfil selecionado, no intuito de compreendermos a lógica das 

publicações, dos conteúdos postados, das mensagens transmitidas e da representatividade da 

imagem de um corpo fitness publicizado no Instagram. Tentamos também identificar se tal 

visibilidade foi capaz de gerar ganhos, sejam eles materiais, de autoexposição, em número de 

compartilhamentos e de comentários ou ainda na conquista de parcerias e/ou adeptos, 

possibilitada pela imagem do corpo fitness mediada em ambiente de interação. 

Tivemos, porém, que fazer uma alteração na estrutura da análise dos dados, uma vez 

que essa pesquisa pretendia, inicialmente, estudar o universo de duas webcelebridades. O perfil 

do Instagram de Aline Antiqueira foi, contudo,  rackeado em setembro de 2018, e então 

excluído da plataforma; o que acarretou na reconfiguração da nossa pesquisa, com recorte 

apenas no perfil de Priscila, sem que isso prejudicasse o teor de aprofundamento analítico do 

trabalho. Até a conclusão desta tese, a nova conta de Aline no Instagram ainda não tinha sido 

                                                        
40 O roteiro da entrevista encontra-se no apêndice desta tese. 
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recuperada. Em contado com a mesma, ela afirmou que perdeu boa parte do seu trabalho, as 

postagens e todos os seus seguidores conquistados durante três anos de trabalho voltados ao 

segmento fitness. Informou que ainda não sabia avaliar as consequências materiais, uma vez 

que mantinha mais de 250 mil seguidores, parcerias e contratos a serem finalizados. Aline criou 

um novo perfil41, mas ainda não atingiu, até a presente data, o número anterior de seguidores 

(cerca de 300 mil).  

 

 

5.1 Priscila Soares, uma  webcelebridade do Instagram 

 

Na segunda etapa da nossa pesquisa, elaboramos uma entrevista semiestruturada e a 

enviamos para ser respondida por Priscila Soares num prazo de uma semana, ou seja, até o dia 

17 de setembro de 2018. A entrevistada nos enviou as respostas gravadas por meio de áudio, 

através do aplicativo de mensagens WhatsApp. Também tivemos diálogos por videochamadas 

e trocas de mensagens textuais pelo mesmo aplicativo.  

Priscila Soares tem 30 anos, mora em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e é natural 

da cidade de Tijuca, situada no mesmo estado. Não tem filhos e mantem uma relação estável. 

É graduada em Pedagogia, mas não atua na área. Diz admirar corpos musculosos desde a 

adolescência, vendo-os como representação de uma vida saudável. Perguntamos qual o 

significado de estilo de vida e ela respondeu que seria “as atividades físicas, o treino, a 

alimentação e o bem-estar que todas essas atividades juntas são capazes de proporcionar”. Essa 

paixão pelo universo fitness desde muito cedo a inspirou a se cuidar, treinar, aderir à 

suplementação, ser disciplinada e levar uma vida mais leve e equilibrada.  

 

Figura 15: Print da apresentação do perfil de Priscila Soares, no Instagram. 

                                                        
41 @alineantiqueirafitness.  
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Fonte: Instagram de Priscila Soares, 2018. 

 

Na Fig. 15, temos o perfil de Priscila Soares, hoje42 com quase 900 mil seguidores, 

seguindo apenas 261, e com 645 publicações. Em 2017, ela foi eleita Miss Santa Catarina, 

posteriormente, criou uma conta no aplicativo como forma de divulgar o seu estilo de vida, e 

também um media kit43, espécie de catálogo com produtos, serviços e respectivos preços, 

apresentado às empresas a fim de estabelecer parcerias. O media kit contém a apresentação do 

seu trabalho, suas métricas e dados. Nele, Priscila se intitula model Insta, fitness model, lifestyle 

e digital influencer. Não se diz webcelebridade, porém, nesta tese, atribuímos a Priscila esta 

nomeação, uma vez que ela preenche as características que conceituam este termo.  

É pertinente situarmos que “a imagem de cada um é a sua própria marca, um capital 

tão valioso que se faz necessário cuidá-lo e cultivá-lo a fim de encarnar um personagem atraente 

no competitivo mercado dos olhares” (SIBILIA, 2008, p. 255). Nesta conjuntura, consideramos 

as imagens compartilhadas no perfil como instrumento de persuasão, pois incitam que os 

seguidores cultivem um corpo semelhante àquele que é ostentado pela musa fitness, a qual se 

apresenta, destarte, como imagem-produto a ser consumida no universo online.  

A marca Priscila Soares nasceu no cenário midiático, construída como celebridade no 

meio digital pelas ações produzidas e compartilhadas. Atualmente, ela trabalha vendendo e 

associando sua imagem ao segmento fitness no ciberespaço. É considerada webcelebridade pela 

recepção dos seus seguidores, engajamento e interação que pratica por intermédio de suas 

postagens e maneira como os outros a veem – como um ídolo, pessoa famosa, referência no 

segmento fitness. Isso corrobora com a ideia do conceito de webcelebridade apresentado nesta 

                                                        
42 Coleta de dados feita no dia 11 de novembro de 2018. 
43 Media kit disponível como anexo desta tese. 
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tese, correspondente àquelas pessoas que se tornam famosas, conhecidas no universo online, 

muitas delas provenientes das plataformas do Instagram e do Youtube.  

A visibilidade no cenário digital contribuiu para potencializar a imagem da Miss Santa 

Catarina 2017, conferindo-a maior destaque social e ampliando oportunidades na sua carreira. 

Exemplos disso são os convites recebidos para desfilar em escolas de samba e para participar 

de eventos como convidada. Parte da sua receita financeira, inclusive, provém da participação 

como convidada VIP (Very Important Person) nestes eventos. Muitas vezes, ela é reconhecida 

por algumas pessoas nestes lugares que frequenta, afirma: 

 

Já saí em vários sites bem conceituados, UOL, Terra, Globo.com. Às vezes, 
eu vou a alguns lugares e as pessoas me reconhecem, chegam até mim. E tipo, 

na internet saem muitas mídias de musa fitness, digital influencer porque 

através do meu Instagram, dessa rotina que eu tenho, que eu levo, que essa 
rotina que eu tenho, essa maneira que eu levo, que eu induzo as pessoas a 

comprarem produtos, a usarem o que eu uso, então eu vivo disso, eu 

vivencio essa situação hoje, eu vivo um pouquinho de cada (SOARES, 2018, 
grifo nosso)44. [sic.] 

 

 Devido ao grande número de patrocínios, parceiros e empresas querendo a 

webcelebridade como representante de suas marcas, foi preciso fazer um planejamento de suas 

publicações e criar divisões. Por exemplo, ela aborda sobre cílios, cabelo e dentes, e finaliza a 

divulgação promovendo até mesmo o nome do dentista, promovendo, assim, alguns produtos e 

serviços de forma sincronizada – executa a postagem desses em sua página e, simultaneamente, 

nos stories.  

Seu principal foco durante a semana, em sua rotina, é conversar com seus seguidores, 

falar sobre a sua experiência, testar e mostrar que tipo de produtos ou serviços contribuem para 

obtenção do corpo ideal – “estou ali falando sobre aquele produto e induzindo as pessoas a 

usarem também. Porque quando eu recebo alguma coisa que não dá certo, eu não divulgo” 

(SOARES, 2018, grifo nosso).  

Em relação aos conteúdos produzidos, o seu principal foco é falar sobre o universo 

fitness: roupas, dieta, treino, manipulados, alimentação, suplementação e clínicas de estética. 

Adicionalmente posta mensagens sobre Deus, religião e autoestima – “Então, eu sempre dou 

uma diversificada nos assuntos. Nem sempre sigo a linha fitness, diz.  

“Ganho sim com a minha imagem, graças a Deus.”, afirma a webcelebridade. Além 

de ser remunerada como presença VIP em desfiles e inauguração de espaços do segmento, o 

                                                        
44 Entrevista de Priscila Soares cedida à pesquisadora, no dia 28 de agosto de 2018, gravada em áudio, pelo 

aplicativo WhatsApp. 
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capital gerado por Priscila, atualmente, quase sempre vem de permutas45, como também dos 

posters remunerados.  

Para Priscila, o principal objetivo do seu perfil é induzir seus seguidores a terem um 

corpo mais saudável. “Saber que treinar não é só para ficar com o corpo perfeito, mas sim pela 

saúde. É o estilo de vida que eu levo, que eu gosto e quero compartilhar e induzir as pessoas a 

seguirem esse estilo e sentirem o prazer que eu sinto. Então é algo prazeroso” (SOARES, 

2018)46 

Em relação às hashtags mais utilizadas por ela, estão #love, #girlfitness, #fitness, 

#academia, #treino, #fechaacaraetreina e #estilodevida. Percebemos na maioria das postagens 

realizadas, que as hashtags dependem do tipo de publicação da semana. Cada patrocínio ou 

representação demanda uma hashtag específica para engajar seguidores por segmento e, desta 

forma, representar melhor a publicação.  

No contexto da quantidade de postagens realizadas, o planejamento é elaborado com 

base em três postagens por dia, geralmente uma de manhã, uma ao meio-dia e uma à noite. 

Dependendo do tipo de parceria desenvolvida por Priscila, podem ser feitas mais de 6 postagens 

por dia, incluindo muitos lives47 e stories. As representações das imagens publicadas geralmente 

são baseadas em treinos, alimentação, vida saudável e estilo de vida.  

No que tange a predominância das legendas das suas postagens, podem ser 

classificadas em motivacionais e/ou informativas. Priscila relata que sempre “tenta passar uma 

mensagem positiva”, que tenta “induzir e dizer que a pessoa pode, que a pessoa consegue”. 

Afirma que não faz parcerias ou divulga produtos que não tenham sido testados por ela antes; 

as sugestões e dicas sobre produtos postados são, segundo a musa, sempre com a sua prévia 

aprovação.  

 

Não sei se viro inspiradora para outras mulheres, mas que chegaram até a mim 

e disseram: “Nossa, Pri. Tudo graças a você. Você me ajudou a chegar onde 

eu queria”. É muito gratificante ter esse retorno dos meus seguidores e saber 
que pude induzir elas a ter um estilo de vida mais saudável e prazeroso” 

(SOARES, 2018)48. [sic] 

 

                                                        
45 São trocas realizadas entre as partes, seja monetária em produtos e/ou serviços. 
46 Entrevista de Priscila Soares cedida à pesquisadora, no dia 28 de agosto de 2018, por videochamada, pelo 

aplicativo WhatsApp. 

 
47 Transmissões de vídeo realizadas ao vivo. 
48 Entrevista de Priscila Soares cedida à pesquisadora, no dia 28 de agosto de 2018, gravada em áudio, pelo 

aplicativo WhatsApp. 
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Em seu Instagram, Priscila criou uma espécie de “momentos especiais”, através de 

uma das ferramentas disponíveis no aplicativo, que permite ao usuário salvar os melhores 

momentos por tópicos, deixando-os fixos em sua apresentação. No perfil, ela possui oito 

momentos destacados, a saber – 1. “Matérias”, referindo-se às publicações noticiosas nas quais 

apareceu mostrando o seu corpo e estilo de vida; 2. “Dr. Gustavo”, relativo ao processo de 

tratamento que se submeteu para o clareamento dentário; 3. “Looks”, com divulgação de 

algumas parcerias feitas com empresas de confecções, de vestidos à moda praia; 4. “Vida 

fitness”, onde mostra como se veste para a prática de exercícios; 5. “Beija Flor 2015”, com 

registro da sua participação no carnaval, em 2015, desfilando pela escola; 6. “Flipagram Pri”, 

destacando o aplicativo Flipagram, que contém ferramentas que ela usa para deixar suas fotos 

e vídeos mais extrovertidos; 7. “Ana cílios”, espaço em que divulga o serviço de cuidados e 

feitio das suas sobrancelhas; e 8. “Deus fé família” [sic], destinado a postagens de imagens e 

textos relacionados a Deus, fé e família; com mensagens de incentivo, coragem e perseverança. 

 

Figura 16: Mensuração do perfil. 

 
Fonte: Media kit de Priscila Soares, 2018. 

 

Como podemos ver na Fig. 16, Priscila se apresenta com 884 mil seguidores, cerca de 

1,8 milhões de stories publicados desde a criação do seu perfil, e mais de 3 milhões de 

impressões. As impressões são a quantidade de vezes que a sua publicação é visualizada no 

feed de notícias dos seus seguidores. O Instagram conta com uma ferramenta chamada 

Instagram Analytics, um sistema de métricas, capaz de mensurar, avaliar e medir o grau de 

engajamento, saber quantas impressões teve cada publicação. São basicamente 25 funções 

disponíveis nesta ferramenta, entre elas, as publicações e métricas demográficas capazes de 
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fornecer o perfil dos seguidores por gênero, idade, localidade, horário médio em que seus 

seguidores costumam acessar a rede social, e até a visualização do seu perfil. Verificamos 

abaixo a conta de Priscila demostrando o número de impressões que a mesma teve em seu feed, 

e como ela visualiza tais informações. 

 

 

 

 

 

Figura 17: Publicações do feed. 

 

Fonte: Media kit de Priscila Soares, 2018. 

 

Na Fig. 17, verificamos as publicações realizadas por Priscila no último ano e quais as 

impressões que a mesma obteve ao fazer determinadas postagens. Os números variam entre 

323.883 e 217.099 mil visualizações. Desta forma, ela consegue verificar qual tipo de 

postagem recebe maior aceitação entre seus seguidores e, consequentemente, publicar outras 

similares, no objetivo de gerar mais interações e engajamentos. O aplicativo permite saber 

quantas vezes cada publicação específica apareceu na timeline dos seguidores e isso colabora 

para a elaboração da melhor estratégia para atingir seguidores em potencial. 
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5.2 Taxonomia da produção de conteúdo no Instagram de Priscila Soares 

 

Abordamos neste tópico cinco elementos taxonômicos da produção de conteúdo no 

Instagram da webcelebridade pesquisada. Foram substanciados a partir dos dados coletados em 

todas as postagens de Priscila, totalizando 625 publicações até o dia 23 de setembro de 2018. 

Observamos tanto as publicações no feed de notícias como nos stories. 

Quanto à elaboração desses elementos, cinco foram criados para melhor analisar as 

postagens estudadas;  com o objetivo de melhor compreensão da dinâmica desse perfil fitness 

e de que forma as publicações se caracterizam – se pessoal ou comercialmente. Além disso, 

identificamos se as imagens apresentadas podem representar produtos de consumo no 

Instagram, na perspectiva de entendermos até que ponto o desejo de visibilidade midiática é 

considerado fator predominante em suas postagens. 

 

Gráfico 16: Gênero dos seguidores. 

 
Fonte: Media kit de Priscila Soares, 2018. 

 

No Gráf. 16, verificamos que maior parte do acesso à página é feito por mulheres, que 

representam 76% do total de seguidores. Quando analisamos as redes sociais, suas conexões e 

interações, precisamos compreender como se dá a dinâmica entre os “nós” que interligam e 

fomentam essas interações, essenciais para a permanência de uma rede social (RECUERO; 

BASTOS; ZAGO, 2015). Cada um desses “nós” é essencial, uma vez que são constituídos por 

laços fortes de influência (aqueles que possuem maior envolvimento exercem maior poder sobre 

o outro) ou laços fracos (vínculos mais frágeis e, portanto, menos valiosos nesse processo de 

24%

76%
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interação) (GRAVOVETTER, 1973). Correlacionando essa definição com os laços mencionados 

por Castells (2005, p. 445), temos que: 

 

A rede é especialmente apropriada para a geração de laços fracos múltiplos. 

Os laços fracos são úteis no fornecimento de informações e na abertura de 

novas oportunidades a baixo custo [...]. De fato, tanto off-line quanto on-line, 
os laços fracos facilitam a ligação de pessoas com diversas características 

sociais.  

 

Neste sentido, tende-se a pensar que, quanto mais o indivíduo utiliza a mídia e seus 

suportes, mais sociável ele se torna e, consequentemente, amplia seu espaço e redes de 

sociabilização. Podemos, então, considerar que o público alvo de Priscila Soares são as 

mulheres, ou seja, seu laço mais forte está associado ao universo feminino, aquele 

potencialmente mais capaz de constituir um “coletivo social”. 

No Gráf. 17, apresentamos a análise demográfica dos seguidores de Priscila. Temos a 

faixa etária que varia de 13 a 44 anos, porém, o maior nicho dela são seguidores entre 18 e 24 

anos. Observamos também a localidade de maior acesso ao perfil, explorando a geolocalização 

dos seguidores. Usuários da cidade de São Paulo constituem o maior acesso, seguidos por 

aqueles de Recife, Rio de Janeiro e Fortaleza; portanto, seu maior público está situado nas 

regiões Sudeste e Nordeste do País. Tais informações fazem com que a webcelebridade crie 

postagens específicas para cada região, presumindo, por meio da análise do que curtem e 

comentam, quais os conteúdos que mais lhe satisfazem – práticas de alimentação, formas de 

vestir, hábitos e até estilos de vida mais peculiares a cada cidade. É de suma importância este 

mapeamento para a elaboração de estratégias de conteúdo nas redes sociais. Essa análise 

demográfica proporciona, portanto, o conhecimento aprofundado sobre cada público, que pode 

ser instrumentalizado para potencializar o direcionamento de conteúdos, conquistar mais 

seguidores, sedimentar a imagem de musa fitness e implementar, por conseguinte, seu capital 

social. 

 

Gráfico 17: Análise demográfica. 
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Fonte: Media kit de Priscila Soares, 2018. 

 

O Gráf. 18 aborda a representação das imagens publicadas por Priscila. Quando nos 

referimos à representação, consideramos a análise dos segmentos em que os seguidores se 

inserem e o quanto esses estão predispostos a consumirem e/ou interagirem com aquilo que 

cada postagem representa. Portanto, o gráfico está classificado por segmentos, supondo que a 

maior quantidade de postagens de cada um deles está diretamente relacionada à proporção de 

consumo por seus seguidores. Assim, temos a maior identificação com o self, representando 

15% em proporção de publicação; os vídeos, que somam 18%; 10% das postagens são 

referentes aos treinos em academia; publicações sobre estética, sejam em loja ou relacionadas 

a procedimentos realizados, giram em torno de 8%; 4% referem-se ao lazer, viagens, passeios 

e divertimentos. Já as publicações relacionadas à família, sejam com o marido, pais, amigos e 

familiares, absorvem 5% do total; enquanto religião e estilo de vida, como uma filosofia de 

vida, pontuam com 3% e, por fim, apenas 2% do conteúdo postado é sobre alimentação, essa 

geralmente produzida em casa. Todavia, o segmento que obteve maior percentual foi o de 

publicidade, isto é, parcerias em divulgação de produtos e/ou serviços, as quais somaram 34% 

das 625 postagens de Priscila Soares, publicadas até o dia 23 de outubro de 2018. 

 

Gráfico 18: A representação das imagens publicadas por Priscila Soares. 
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Fonte: A autora, 2018. 

 

A representação significa considerar a realidade cotidiana de um determinado grupo, 

desenvolvida pelos indivíduos pertencentes a este grupo, e tem legitimidade de representação, 

de algo ou de alguma coisa, de forma individual ou coletiva (MOSCOVICI, 1978). É o processo 

de ligação que se constrói entre o indivíduo, o mundo e o objeto a ser representado, de modo 

que o seu aspecto significativo se torna indissociável entre esses três elementos, independente 

da representação da imagem ser figurativa ou simbólica. 

Na perspectiva de Jodelet (1990), a representação social possui cinco características 

que devem ser analisadas. A primeira é sua existência como objeto, considerando que a imagem 

de um corpo se consuma como referência de beleza, saúde e estilo de vida, como a 

representação de um objeto ou daquilo que se quer ter e/ou ser. A segunda obedece ao caráter 

imagético, que está relacionado ao que exprime a imagem de Priscila para seus seguidores, 

tendo o significado aparente de possuir ou ter a imagem daquele corpo pra si. Para Jodelet 

(1994), o caráter simbólico e significante parte do pressuposto de que as representações sociais 

são simbólicas, isto é, um signo se estabelece como representante e o outro como representado, 

principalmente quando a imagem do corpo torna-se mediadora do lugar social em que o 

indivíduo está inserido.  

A terceira característica é a representação da webcelebridade como representante 

midiática da imagem do corpo fitness feminino, estabelecendo-se para os seus seguidores como 

referência e modelo a ser seguido, imitado, alcançado.  

A quarta característica diz respeito ao caráter construtivo, podendo ser considerado 

como aquele que se pretende construir. Corresponde à imagem que cada seguidor pretende 

construir ou até mesmo melhorar em si, tendo como referência a imagem do outro. O caráter 

construtivo nesta análise é a imagem do corpo como objeto de compartilhamento entre os 
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seguidores, com o intuito que o outro consiga fazer as mudanças que almeja ao situar como 

referência aquele outro corpo representado. 

Por último, temos o caráter autônomo e criativo, referente à exposição da imagem do 

próprio corpo como forma de divulgação de um estilo de vida, de uma vida mais saudável que 

levará à constituição de um ideal de beleza propagado e colocado como padrão. Qual a real 

necessidade de se ter esse corpo sarado, malhado? Qual o interesse em compartilhar a imagem 

deste corpo, de forma autônoma e, ao mesmo tempo, criativa, com apelos visuais da imagem 

de um corpo fitness? 

As autoras Odelet et al (1982) desenvolveram uma pesquisa baseada nos efeitos das 

mudanças culturais do corpo;  elaborando três categorias relacionadas às representações do 

mesmo. A primeira refere-se à sua funcionalidade, à aparência, saúde corporal e, sobretudo, à 

sua estética. A segunda atrela-se aos aspectos morais deste corpo, como o controle social sobre 

ele em seus aspectos disciplinares e em conformidade com os padrões sociais. A terceira está 

ligada ao desejo de visibilidade, abordado no decorrer desta tese, numa incessante busca do eu, 

do se mostrar ao outro como mecanismo de sedução e controle.  

 Na perspectiva de Moscovici (1961,1976, 1982, 2003), as representações sociais estão 

associadas ao processo comunicacional das interações sociais na mídia, em nosso caso, 

destacamos a publicidade em seu intuito de persuadir, de propagar uma visão de mundo, mas 

também, de difundir um saber comum.   

No aplicativo “de vitrine do corpo” denominado Instagram, os seguidores, a todo 

instante, são condicionados a consumirem as imagens de representação dissipadas, num acesso 

que pode ser individual e silencioso, porém, “onde não é possível existir/estar na rede sem ser 

visto – detectado/observado – por milhares de olhos” (MARTÍN-BARBERO, 2008, p.22). Na 

contramão desta ação, uma das características das webcelebridades é justamente a de serem 

observadas e seguidas por milhares de seguidores, na lógica de que a crescente quantidade de 

visualizações e a proporção de exposição se estabelecem como valores positivos e almejados. 

Nesse contexto, vivenciamos o período de espetacularização das banalidades do cotidiano por 

meio de imagens que podem ser vistas a partir de qualquer lugar do planeta, numa efetiva e 

instigada exposição da privacidade que, até pouco tempo, poderia ser considerada invasiva ou 

indesejada. Segundo Thompson (1998), a publicação das imagens tornou-se um elemento 

principal no processo comunicacional mediado pela rede social/aplicativo Instagram.  

Não são apenas as imagens, porém, que caracterizam a construção da visibilidade, mas 

também os elementos a ela associados, desde a legenda que as acompanha às hashtags inseridas 

como elemento de engajamento e/ou produção de sentido. Nessas circunstâncias, “as imagens 
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transmitem uma construção visual do social – na qual essa visibilidade recolhe o deslocamento 

da luta por representação para a reinvindicação de reconhecimento” (MARTÍN-BARBERO, 

2008, p. 22). O Instagram torna-se, assim, cada vez mais, um espaço de socialização, 

visibilidade e representação de práticas sociais criadas e recriadas por atores sociais nelas 

envolvidos.   

No Gráf. 19, temos a classificação das legendas postadas por Priscila Soares e 

funcionalidade dessas. 10% delas correspondem à função informativa, utilizadas como meio de 

informar sobre um novo exercício, benefícios de determinados alimentos, detalhes do seu estilo 

de vida fitness e alimentação. Outros 30% das legendas correspondem ao caráter motivacional, 

normalmente associadas aos treinos, à persistência em começar e perseverar neste estilo de vida, 

à gravação de vídeos e registro de fotos dos treinos para motivar seguidores, mostrando os 

resultados alcançados. A finalidade parece ser a de gerar motivação suficiente para o seguidor 

aderir à uma dieta e/ou realizar exercícios físicos, sejam eles em academias ou em áreas livres. 

Com 60% do total das postagens, temos a função apelativa ou conativa, na qual a 

linguagem publicitária é utilizada com o objetivo de convencer ou persuadir o destinatário/ 

receptor acerca do que é publicizado. No caso das postagens de Priscila, essa função se revela, 

por exemplo, por meio de um vídeo mostrando um procedimento médico, acompanhado pela 

frase imperativa e no vocativo, refletindo a incitação ao consumo da mercadoria por ela 

apresentada: “B❤m dia... friozinho chegou e com ele as tendências de moda, @mrgirls.0 

trabalha com toda linha de calças e saias , localizado no Brás São Paulo , você que não conhece 

tem que conhecer” [sic] 

 
Gráfico 19: Classificação das legendas das postagens de Priscila Soares. 

 

 
Fonte: A autora, 2018. 
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Outro elemento que analisamos foi as hashtags (#) mais utilizadas nas postagens de 

Priscila. Como instrumento capaz de centralizar os principais assuntos, tópicos e conteúdos de 

um determinado segmento, as hashtags são utilizadas em outras plataformas digitais além do 

Instagram, como Twitter, Facebook até em sites de notícias. Mas qual seria a relação entre as 

hashtags e o perfil da webcelebridade estudada?  

Precisamos sublinhar que se trata de uma nova forma comunicacional no espaço 

midiático, por meio da qual é possível dinamizar o caminho dos perfis a serem seguidos, 

pesquisar conteúdos afins e consumir através da busca e utilização das hashtags. Sabemos que 

as práticas e comportamentos sociais têm sido reformulados devido a esse novo elemento do 

universo online. Nossa pesquisa, por exemplo, iniciou com o número de hashtags do segmento 

fitness, e depois foi ampliada às interações com outras hashtags presentes no aplicativo.  

Como novo instrumento do processo comunicacional, ainda emergindo nas pesquisas 

da Comunicação, ainda não se tem suportes tecnológicos que contribuam para fazer a busca por 

categorias, como há no Facebook e no Twitter; ou seja, inexiste no Instagram um mecanismo 

de mensuração daquilo que está sendo difundindo em sua rede social49. Na academia, por sua 

vez, não encontramos pesquisas substanciais que pudessem contribuir para os recortes técnico 

e metodológico. A esses fatos explica-se a nossa construção manual de subsídios de 

embasamento da pesquisa, como prints em telas, leitura minuciosa de comentários e legendas 

para categorização, averiguação e contabilidade das hashtags, além de outras ações que 

afetaram a dinamicidade e o tempo desta pesquisa.  

O uso das hashtags tem sido frequente e crescente pela publicidade em suas 

campanhas, como palavras-chave ou agrupamento de imagens relacionadas com um assunto 

em comum, tornando mais dinâmico o processo de busca, em especial, quando seu uso se torna, 

praticamente, a própria legenda da imagem a ser publicada ou divulgada. Para Nicolau e 

Rezende (2014, p. 220), “mais do que um mecanismo para centralizar assuntos, as hashtags 

ganharam força, sentido e função”, povoando todos os campos da comunicação. Ainda na 

perspectiva dos autores, vivenciamos uma espécie de reconfiguração da função do consumidor, 

que hoje é capaz também de influenciar e criar novos hábitos; induzindo, algumas vezes, à 

reformulação de costumes, produtos, serviços e ações das empresas. De acordo com Henry 

Jenkins (2009), trata-se do nascimento da cultura de participação, que é a transformação do 

consumidor passivo para o ativo, graças à sua atuação nos meios de comunicação. Tal mudança 

                                                        
49 O Instagram possui uma ferramenta já mencionada que é o Analicty, porém seu uso é exclusivo para os usuários 

que obtém contas comerciais. Nós pesquisadores não temos como utilizar esta ferramenta para analisar um 

universo maior.  
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é capaz de convergir pessoas, interesses e plataformas midiáticas, todos com um mesmo 

objetivo. Desta forma, conseguem produzir seus próprios conteúdos e fazerem com que outros 

indivíduos se agreguem ao processo de consumo. 

 A utilização desta hashtags torna-se um elemento de visibilidade, visto que são 

buscadas muitas vezes no intuito de encontrar perfis relacionados à temática de interesse para 

serem seguidos. Há uma construção de imagens representadas gerada pelas trocas simbólicas e 

representativas mediadas pelo ato da busca. Muniz Sodré esclarece que: 

 

Uma linguagem ou um discurso como se sabe não se reduz à função de 

transmissão de conteúdos referenciais. Na relação comunicativa, além da 

informação veiculada pelo enunciado, portanto, além do que se dá a conhecer, 
há o que se dá a reconhecer como relação entre duas subjetividades. (SODRÉ, 

2006, p. 10) 

 

No caso de Priscila Soares, baseado no tipo de postagem para o dia, quer seja foto, 

selfie ou vídeo, é feito um uso de hashtags diferentes. Na Fig. 18, temos as principais hashtags, 

no total de 665 publicações, sem contabilizar aquelas inseridas nos stories. Verificamos, por 

exemplo, que ela faz muitas parcerias e permutas com clínicas de estética, sendo assim, para 

segmentar seu público e gerar visibilidade a esses serviços, ela utiliza as hashtags #massagem, 

#drenagemlinfatica, #estetica, #corpo, #clinica, #verao2018, #emagrecer, #miss, #pri, 

#lovegirl, #modelo, #estilodevida, #semdores, #prontaparaverao, #like4like, #instagood, 

#instalife e #girl. Todas essas associadas à clínica que ela está representando. Tal circunstância 

faz com que ela acabe assumindo uma identidade vinculada aos serviços e produtos que publica, 

ao passo que os interliga aos sujeitos que a seguem, criando nossos sentidos às suas postagens. 

Por outro lado, para as empresas representadas, é bastante viável e efetiva a utilização de uma 

webcelebridade para divulgação dos seus produtos e serviços, com custo financeiro inferior ao 

investimento em contrato com modelos ou atrizes mais famosas.  

Outra vantagem da webcelebridade é a conexão constante com os seus 

clientes/seguidores, pois se mantém permanentemente conectada à rede e ao que acontece no 

mundo relacionado ao segmento que dissipa. Sem deixar de ressaltar que a sua imagem de 

“pessoa comum”, que se tornou referência a ser seguida, interagindo diretamente com seu 

público em tempo real, traz certa intimidade à relação com seus seguidores. Intimidade essa, 

explorada pelas empresas que a contratam como “garota propaganda”, como digital influencer. 
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Figura 18: Hashtags (#) mais utilizadas nas postagens.

 
Fonte: Instagram de Priscila Soares, 2018. 

  

 

Na Fig. 19, temos uma publicação em vídeo de Priscila no dia 16/11/2017. É o vídeo 

que obteve mais visualizações até o presente momento – quase 430 mil; com cerca de 8.500 

curtidas e mais de 100 comentários. Nele, ela divulga tanto a clínica em que realiza o tratamento 

estético, quanto a loja onde é vendido o biquíni que usa no vídeo. A frase principal, e de efeito, 

é “o verão tá ai e vamos nos cuidar” [sic], bem característica de textos publicitários com intuito 

de persuadir o consumidor.  
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Figura 19: Divulgação de clínica de estética e de loja de biquínis. 

 

Fonte: Instagram de Priscila Soares, 2018. 

 

Verificamos ainda que a postagem exibe várias hashtags, que trazem termos de 

referência ao perfil profissional de Priscila, como “#modelo” e “miss”; outras relacionadas ao 

tratamento submetido, “#drenagemlinfatica”, “#massagem”, “#carboxiterapia”; além dos 

nomes, em forma de hashtag, da clínica de estética e da loja de venda do biquíni. Ao clicar em 

qualquer uma delas, o usuário é direcionado para conteúdos afins e/ou perfis dos 

estabelecimentos comerciais citados.  

 

5.3 A imagem do corpo ecommerce: transformação, interação e compartilhamento 

O ponto central desta tese é a análise da imagem do corpo fitness como estilo de vida 

e produto de consumo no Instagram, desse corpo como produto de ecommerce. Partimos da 

análise em profundidade do perfil de Priscila Soares, no intuito de responder e compreender 

os questionamentos levantados ao longo da pesquisa, sobretudo, de que forma o indivíduo é 

capaz de mudar o seu corpo e estilo de vida para se tornar um produto midiático e, assim, ser 

melhor aceito numa sociedade em que a imagem do corpo feminino é permanentemente 

utilizada como um objeto premoldado e de consumo.  

Elaboramos, neste ínterim, três categorias de análise a partir das postagens de Priscila 

Soares, para vislumbramos como sua imagem se transformou em produto de consumo no 

Instagram; delineando, também, o desenho desse corpo feminino fitness que se tornou espelho 

para outros corpos, enquanto produto a ser consumido.  
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O aplicativo Instagram se configura como mídia, como o meio pelo qual a mensagem 

é repassada para a massa de consumidores, estimulando a produção de significados; esses são 

mediados por seus usuários, que fomentam relações pessoais e comerciais balizadas na 

plataforma. Quando nos referimos ao ecommerce, nos referimos a tudo aquilo que é vendido e 

consumido no universo da internet. Desta forma, abordamos a imagem do corpo fitness 

circunscrita como produto de comércio eletrônico potencializado pelo Instagram.  

“Antes de qualquer coisa, a existência é corporal” (Le Breton, 2006, p. 7) e, na 

contemporaneidade, nos deparamos com indivíduos cada vez mais preocupados com essa 

existência concreta e sedimentada na estrutura do corpo, na imagem que ele representa e ocupa 

na sociedade.  As pessoas têm demonstrado grande preocupação em driblar as mudanças 

naturais da sua forma física, quer sejam proporcionadas pelo tempo, fatores genéricos ou 

enfermidades. Buscam, com alguma frequência e insistência, negar, omitir, reconfigurar seu 

corpo. Em consequência, vivenciamos a era dos cosméticos, da indústria farmacêutica, dos 

suplementos e do aumento vultoso das cirurgias estéticas, que se propõem a atender os anseios 

dos consumidores ansiosos pelo corpo perfeito e, em paralelo, propagam a imagem do corpo 

sarado, sadio, bonito e admirável, muitas vezes, usando como estratégia, seu nome associado a 

webcelebridades. 

Podemos considerar que foi a partir da década de 1920 que a imagem do corpo 

feminino começou a ganhar novos significados, principalmente na propaganda que, nesta 

época, era bastante associada à saúde (HOFF, 2005). Com o passar dos decênios, a imagem do 

corpo feminino foi conquistando novos olhares por parte das indústrias de moda e de  

cosméticos, do cinema e, principalmente, da publicidade. Segundo Siqueira e Faria (2007), 

foram nos anos de 1950 que emergiram as revistas com conteúdo voltado para as mulheres. A 

partir do século XX, a mídia começou a ganhar poder sobre a indústria, mercantilização, 

imersão no império da beleza e surgimento de profissionais ligados à estética (GOLDENBERG, 

2007).  

Para Guy Debord (2000, p. 14), “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma 

relação social entre pessoas, mediada por imagens”. Consideramos, todavia, que hoje temos a 

imagem do corpo como objeto, suporte, meio, sujeito, cultura, mídia, identidade, consumo e 

estilo de vida; ela se faz representação do seu próprio cotidiano.  Na perspectiva de Wilton 

Garcia, 

 

Do natural ao artificial, do úmido ao seco, da matéria ao espírito, do orgânico 

ao maquínico, o debate a respeito do corpo parece ser um tema efervescente, 
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sobretudo pela complexidade tenaz que se expõe no contemporâneo. 

Presenciam-se as (trans /de) formações do corpo e, com elas, instauram-se 

“novas /outras” mediações entre o cuidar da aparência física e de sua 
representação sociocultural. Não nos cabe julgar os artifícios de (trans/de) 

formação do corpo, apenas reconsiderá-los como prática discursiva na ordem 

da espetacularização corpórea. (GARCIA, 2005, p. 14) 

 

 

Nessa perspectiva, da complexidade tenaz a respeito da imagem do corpo, criamos 

categorias de análise da representação da imagem do corpo fitness como produto de consumo, 

sobretudo como processo de midiatização; levando em consideração que as novas tecnologias 

criam espaços pontuais, e ao mesmo tempo pulverizados, de recepção, circulação e interação. 

As categorias aqui delineadas tomaram como base os estudos desenvolvidos por Fausto Neto 

(2010) e  José Luiz Braga (2012), em torno dos processos de midiatização na 

contemporaneidade. 

 

 

5.3.1 As categorias selecionadas  

 

Na metodologia de análise de conteúdo, a categorização é colocada como “uma 

operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em 

seguida, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente 

definidos” (BARDIN, 2010, p. 145). Neste sentido, elaboramos três categorias para 

fundamentar a análise das postagens de Priscila Soares no Instagram – 1. a transformação do 

corpo normal, comum, para um corpo malhado, sarado, saudável, fitness; 2. a interação deste 

corpo com outros corpos, suplementos, modas, academias, seguidores, empresas de estética e  

mercado fitness como um todo; 3. o compartilhamento  da imagem, expondo-a como referência 

a ser seguida, a ser consumida como mercadoria. 

Analisamos três imagens em cada categoria, selecionadas por compreenderem as 

características elencadas acima; totalizando, assim, nove imagens. A funcionalidade das 

legendas, o número de curtidas e comentários foram alguns dos elementos que serviram, 

portanto, para esta seleção.  

Houve o intuito de comprovar as hipóteses levantadas nesta tese, isto é, certificar que 

as seguidoras do perfil de Priscila são mulheres geralmente insatisfeitas com a sua imagem 

física, buscando um “corpo ideal” a partir do corpo de Priscila como referência. Muitas 

recorrem à internet e passam a seguir páginas no Instagram, compartilhando as imagens de 
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corpos considerados ideais, tornando-se agentes multiplicadoras de conteúdos relacionados, 

fazendo “propaganda gratuita” de imagens corporais reverenciadas como padrão. 

Outro aspecto importante é a tendência contemporânea do sujeito, em relação ao seu 

corpo, de copiar, imitar e se apropriar da beleza do corpo do outro. Isso tem relação, 

supostamente, com perfis que ditam regras sobre o que se deve vestir, usar, comer, consumir 

e, até mesmo, como adotar um novo estilo, um padrão de vida saudável que seja aceito pela 

sociedade.  

A publicidade cresce, portanto, neste cenário que utiliza o corpo como mercadoria 

até mesmo para divulgação de produtos e serviços e as redes sociais têm impulsionado essa 

nova prática do consumo online. 

 

 

5.3.2 A transformação 

 

Historicamente, a imagem da mulher tem sido associada à de reprodutora, dona de 

casa, indivíduo com características frágeis e subordinadas, a uma representação que realça o 

romantismo, a elegância e a delicadeza. A imagem do corpo feminino, por sua vez, tem sido 

associada ao corpo fraco, terno e dócil, suscetível à dominação masculina (D’INCAO, 1997). 

No entanto, “uma nova mulher” surge com atributos distintos do que se pregava desde o tempo 

da Grécia. Atualmente, vemos a ruptura e a ressignificação desses padrões antes adotados, 

quando as mulheres começam a lutar e conquistar novos espaços, tornando-se ativas, 

construtoras das suas próprias narrativas como protagonistas, capazes e qualificadas para 

inserção no mercado de trabalho. São profissionais, mães, esposas, empreendedoras e cada vez 

mais assumem o papel de serem donas do seu próprio corpo e da representação trazida por eles.  

 

O corpo é uma realidade mutante de uma sociedade para outra: as imagens 

que o definem e dão sentido à sua extensão invisível, os sistemas de 

conhecimento que procuram elucidar-lhe a natureza, os ritos e símbolos que o 
colocam socialmente em cena, as proezas que pode realizar as resistências que 

oferece ao mundo, são incrivelmente variados, contraditórios até mesmo para 

nossa lógica aristotélica do terceiro excluído, segundo a qual se a coisa é 
comprovada, seu contrário é impossível. Assim, o corpo não é somente uma 

coleção de órgãos arranjados segundo leis da anatomia e da fisiologia. É, em 

primeiro lugar, uma estrutura simbólica, superfície de projeção passível de 

unir as mais variadas formas culturais. Em outras palavras, o conhecimento 
biomédico, conhecimento oficial nas sociedades ocidentais, é uma 

representação do corpo entre outras, eficaz para as práticas que sustenta (LE 

BRETON, 2009, p. 29). 
 



109 

 

Le Breton (2009) assevera que o corpo é uma estrutura simbólica, capaz de abrir um 

espaço de representação corporal vinculada à dinamicidade proveniente deste corpo. As 

primeiras representações do corpo feminino estavam associadas às do corpo masculino; como 

por exemplo, o corpo grego, com músculos, pernas e braços fortes, mas com pouca 

expressividade no rosto. As mulheres da época viviam para os afazeres domésticos e cuidados 

com a aparência, em especial a do rosto, única parte exposta. Cultuavam a pele branca e 

mantinham-se constantemente perfumadas. 

Vivenciamos, na contemporaneidade, um corpo gradativamente mais controlado e 

moldado, pronto para ser consumido e consumir novos corpos, “corpos cultivados, trabalhados, 

moldados, malhados, esculpidos” (GOLDENBERG, 2007c, p. 10). 

Neste contexto, o indivíduo tem autonomia para lidar com seu próprio corpo, é capaz 

de decidir por mudanças, alterações em busca de saúde e bem estar. A busca por um novo estilo 

de vida, sobretudo pelas mulheres, vem modelando o corpo feminino e reconfigurando sua 

imagem corporal. É o caso de Priscila Soares que, ao longo dos anos, vem alterando e 

reconfigurando, transformando a imagem do seu corpo. 

A Fig. 20 representa a primeira fase de transformação e adequação do corpo fitness – 

a transformação do corpo em um padrão de corpo malhado com os músculos em evidência, 

pernas tonificadas, cintura fina, cabelos loiros e grandes. Priscila assume este período de 2015 

como a fase “gostosona”50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
50 Entrevista de Priscila Soares cedida à pesquisadora, no dia 28 de agosto de 2018, por videochamada, pelo 

aplicativo WhatsApp. 
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Figura 20: Primeira fase da transformação. 

 
Fonte: Instagram de Priscila Soares, 2015. 

 

Priscila passou por quatro processos de transformação da imagem do seu corpo até 

chegar ao que considera padrão, estilo de vida por ela adotado, o que seria o do corpo saudável 

em harmonia com mais massa muscular e quase nada de gordura corporal, além de pernas 

grossas e abdômen sarado.  

O conceito de estética aqui apresentado corrobora com o pensamento de Duarte Jr 

(2001, p. 13), contanto, está ligado à sensação e à percepção, à capacidade do indivíduo se 

sentir, através do seu corpo, integrado à sociedade em que vive. Neste sentido, o termo estético 

empregado é o das formas do corpo (complexo de sensações interligadas), aquele que tem uma 

simetria perfeita e é considerado belo pela sociedade, passível de ser objeto de apreensão.  

A imagem de Priscila tem características semelhantes a 90% dos perfis inicialmente 

apresentados neste estudo, todos eles com conteúdo desenvolvido para alcançar grande 

visibilidade midiática. Tais características se revelam na observação de corpos malhados, 

silicones nos seios, cabelos longos e loiros, cinturas finas e glúteos elevados. Maioria dessas 

musas fitness realizaram procedimentos estéticos, desde implante de silicone à lipoaspiração, 

também adicionando aplique aos cabelos – fatos verificados por meio do questionário enviado 

e respondido pelas entrevistadas. Apenas 10% não se submeteram a procedimentos estéticos e 

não eram loiras. 

A segunda fase vivenciada por Priscila (Fig. 21), no ano de 2016, representa o começo 

do seu interesse pelo fisiculturismo e por competir nesta modalidade.  
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Figura 21: Segunda fase da transformação. 

Fonte: Instagram de Priscila Soares, 2016. 

 

 

O fisiculturismo é um esporte de competição cujos objetivos são o aumento de massa 

muscular, a densidade e a aparência da pele. A modalidade começou a ser praticada por 

mulheres na década de 1960 e até hoje vem ganhando espaço no cenário mundial das 

competições femininas em várias categorias51.  

A primeira categoria, de fitness coreográfico, tem o objetivo de mostrar um visual 

atlético, com físico bem torneado e esculpido.  As atletas dão quatro voltas diante dos jurados 

para mostrar o corpo do modo mais atraente e dinâmico possível.  

A segunda categoria, nominada de bodyfitness, é destinada às mulheres que praticam 

a musculação em categorias mais leves e que não almejam participar do fitness coreográfico. 

Nela,  os jurados valorizam um corpo físico atlético, torneado e aparentemente saudável.  

Já na categoria biquíni fitness,  concorrem atletas magras, belas e que tentam 

demonstrar um leve aspecto de treinamento com pesos. Devem ter cintura fina, pernas 

torneadas, glúteos redondos e firmes. A aparência facial, simpatia, beleza dos cabelos e do 

biquíni são levadas em conta pelos jurados.   

A quarta categoria, conhecida como women physique, é destinada àquelas mulheres 

com massa muscular elevada, porém respeitando a anatomia natural feminina. Tal modalidade 

vem perdendo espaço diante do desejo gradativo das competidoras em alterar os seus corpos. 

 A welness fitness, última categoria da competição feminina de fisiculturismo, objetiva 

mostrar para as mulheres que os benefícios da musculação e das atividades físicas superam a 

                                                        
51 Dados recolhidos da Federação Internacional de Musculação e Fitness (IFBB). Disponível em: 

https://ifbbbrasil.com.br. Acesso em: 26 set 2018.  

https://ifbbbrasil.com.br/
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obtenção de músculos e corpos tonificados; sendo assim, o corpo é analisado considerando sua 

estrutura estética saudável. 

A prática do fisiculturismo começou a ganhar peso com o surgimento da nutrição 

esportiva, dos suplementos voltados para as mulheres, além de concursos de beleza, sendo o 

Miss Biquíni ou Biquíni Fitness tido como o mais conhecido (GIANOLLA, 2005). O 

crescimento da prática auxiliou na desconstrução da imagem da mulher como ser frágil.   Na 

Fig. 22, temos, na legenda, a menção que Priscila faz à sua segunda fase, a do fisiculturismo. 

 

Oi gente, tudo bom? Já havia contado a vocês sobre minha nova fase, meus 

objetivos, neste novo ciclo, modificar o corpo, e me tornar atleta, e para me 

auxiliar neste sonho conto com vários apoios, de empresas boas e de 
confiança, irei dividir com vocês sobre meus suplementos @brnutritionfoods 

tem uma ótima linha de suplementação, olha este meu kit, amei estou muito 

satisfeita, produto de qualidade @brnutritionfoods #brnutritionfoods pri #live 

#treinarsempre #garotafit #power #suplementos #academia #crescer #definir 
#definição #definircorpo #goodvibes #lookdodia #brnutritionfoods look de 

hoje @acaimodafitness � junto comigo @jr_ribas @dehonbc @drmarcoscsj 

(SOARES, 2018)52. [sic] 

 

Observamos na legenda que Priscila fala desse novo ciclo de vida, que é a modificação 

do seu corpo, com o intuito de se tornar uma atleta e poder competir nas categorias destinadas 

ao público feminino. Para isso, ela “precisa” da ajuda de alguns suplementos, os quais maioria 

das atletas faz uso sob a orientação de um nutricionista esportivo. Com isso, ela utiliza a 

representação dos suplementos como forma de conquistar o seu objetivo: ter corpo musculoso, 

contando com o auxílio de “produtos de qualidade”. Assim, paulatinamente, Priscila vai 

mudando a imagem representada por seu corpo, vinculando-a à publicidade da loja de 

suplemento e à loja de moda fitness. Na postagem (Fig. 21), temos 6.560 curtidas e mais de 18 

comentários. Entre os comentários, temos aqueles que são de elogios à beleza – “gata”, 

“lindeza”; como também mensagens de apoio à nova fase e de interesse pelos suplementos 

alimentares abordados na postagem.  

Em 2017, Priscila disputou o concurso Miss Santa Catarina e, para que pudesse atender 

aos padrões estéticos da categoria, ela precisou adotar um novo corpo. Desta vez, um corpo 

mais magro e sem muitos músculos, para expor uma beleza mais natural, sem excessos.  

 

 

 

                                                        
52 Legenda transcrita da publicação de Priscila Soares, em seu perfil no Instagram, em 10 de agosto de 2016. 
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Figura 22: Terceira fase da transformação. 

 

Fonte: Instagram de Priscila Soares, 2017. 

 

Percebemos que mais uma vez o corpo precisou ser transformado para se adequar a 

um tipo de padrão preestabelecido. Essa mudança de paradigma tem transformado as práticas 

e relações sociais cotidianas das pessoas, que estão cada vez mais midiatizadas e predispostas 

a maquiarem um universo próprio para aquisição de maior visibilidade nas redes, “tudo o que 

era vivido diretamente tornou-se representação” (DEBORD, 1997, p.13). O  dia-a-dia, a rotina 

de treinos, os selfies, as vivências postadas tornam-se um espaço de exposição e fetiche.  

Para Luiz Braga (2006; 2012), a utilização dos dispositivos midiáticos é capaz de 

produzir realidades como práticas culturais midiatizadas, isto é, processos de interação e de 

comunicação capazes de alterar o sentido e a prática da construção da realidade. “O fenômeno 

comunicacional se realiza em episódios de interação entre pessoas e/ou grupos, de forma 

interpessoal ou midiatizada” (BRAGA, 2011, p. 4).  

Os dispositivos53, nesse sentido, promovem processos de interação alimentando 

narrativas individuais pulverizadas. Com o acesso à mensuração de dados das postagens 

disponível nos dispositivos, há o favorecimento da percepção do usuário-produtor, os 

conteúdos são, então, “gerados, desenvolvidos, mantidos e transformados pelos próprios 

episódios interacionais que põem em ação as matrizes, por suas táticas e inferências para 

ampliar a probabilidade de obtenção de resultados” (BRAGA, 2011, p. 6). Colaborando com o 

                                                        
53 Tipo de formação capaz de criar propósitos de uso como os de percepção, mediação, conhecimento e interação, 

através das tecnologias adicionadas. (BRAGA, 2011) 
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pensamento do autor, Priscila faz uso das estratégias e lógicas em uma dimensão direta da 

midiatização, com o intuito de alterar as práticas sociais dos seus seguidores; usufruindo da 

imagem do seu corpo como marca.  

 

Propomos, assim, desenvolver a constatação de um terceiro sistema de 

processos midiáticos, na sociedade, que completa a processualidade de 

midiatização social geral fazendo-a efetivamente funcionar como 
comunicação. Esse terceiro sistema corresponde a atividades de resposta 

produtiva e direcionada da sociedade em interação com os processos 

midiáticos. Denominados esse terceiro componente da processualidade 

midiática “sistema de interação social sobre a mídia” ou, mais 
sinteticamente, “sistema de resposta social”. (BRAGA, 2006, p.22) 

 

 

Na Fig. 22, temos uma postagem com 22.867 mil curtida e 309 comentários. Esses 

permeiam elogios como “perfeita”, “gostosa’, “linda”, “gata”, “deusa” “maravilhosa”, sendo 

que um deles faz referência às estrias nos seios de Priscila, ressaltando que, mesmo com essa  

“imperfeição”, ela ainda é uma “deusa”. Priscila responde ao comentário dizendo que na 

rotina de emagrecer e ganhar peso, ela acaba adquirindo algumas estrias indesejáveis, mas 

que tratamentos que está fazendo têm proporcionado significativas melhoras estéticas. Por 

fim, ainda convida o usuário a conferir o tratamento, caso também queira se transformar54. 

Essa fala remete ao consumo induzido de produtos e serviços estéticos, na busca constante de 

uma construção corporal padronizada; reforça, portanto, o “superconsumo de produtos 

estéticos que tem como contrapartida um culto inquieto, obsessivo, sempre insatisfeito com 

o corpo, marcado pelo desejo anti-idade, anti-peso, por um trabalho interminável de 

vigilância, de prevenção, de correção de si mesmo”. (LIPOVETSKY, 2015, p.405). 

Lipovetsky (2015) relata que vivemos na era do mundo transestético, do capitalismo 

estético, da arte nas indústrias e da vida cotidiana como representações estéticas. Aborda em 

seus estudos o conceito de capitalismo transestético, processo pelo qual o indivíduo 

midiatizado não “vende” apenas o produto, mas sobretudo a imagem daquele produto, seja 

ela representando a beleza, o design ou o desejo personalizado. Tudo é direcionado para gerar  

estilos  e tendências que gerem consumo.  

Neste cenário, é cultuado o “embelezamento do corpo” baseado nos processos 

denominados de body building – as transformações que o corpo sofre pelas práticas de 

exercícios e mudança nos hábitos alimentares, consumindo menos gorduras e mais proteína – , 

                                                        
54 Informações obtidas na postagem referente do dia 12 de novembro de 2017, no perfil do Instagram de Priscila 

Soares.  
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e de  body modification, que são as modificações sofridas no corpo com fins estéticos, tais como 

cirurgias plásticas, implantes, tatuagens, piercings e outros (SANTAELLA, 2004). 

 

 

5.3.3 A interação 

 

São acentuados a necessidade e o desejo do ser humano em interagir e se socializar 

com seus pares. As tecnologias surgem ocupando estas lacunas, promovendo novas formas de 

interação; enquanto o corpo se configura como a principal interface do processo de 

sociabilidade (KERCKHOVE, 2003). Todavia, não podemos analisar a imagem do corpo de 

forma isolada, “um corpo é, necessariamente, um corpo entre corpos. Precisamos ter outros a 

nossa volta” (SCHILDER, 1999, p. 311). 

Um dos aspectos relevantes no processo de interação entre os corpos é o da relação 

entre sujeito e tecnologias como smartphones, tablets, computadores, e também com as técnicas 

e instrumentos utilizados como mídia nesse processo de interação (SANTAELLA, 2004). As 

interações sofridas pelo corpo perpassam a esfera do real e do virtual, transformando o corpo 

num mecanismo de informação, porquanto, em uma imagem representativa no universo do 

ciberespaço (REZENDE, 2004).  

Cash e Pruzinsky (1990) criaram sete afirmações que compreendem a concepção da 

imagem corporal, as quais tomamos como referência para conceituarmos e relacionarmos três 

dos processos de interação da imagem destes corpos com as tecnologias, as mídias e seus pares. 

Desta forma, quando nos referimos às postagens realizadas pela webcelebridade, observamos 

que as mesmas podem ser classificadas de acordo com os processos de interação relacionados: 

1. as interações sociais da imagem do corpo perpassam por suas experiências, em seu cotidiano 

subjetivo; 2. a imagem do corpo é mutante, está sempre em processo de transformação, 

sobretudo quando interage com seus pares e impares; 3. as transformações nas imagens 

corporais são capazes de alterar as práticas sociais nas quais elas estão inseridas, influenciá-las 

e modificá-las através das interações sociais e comportamentos; 4. as interações das imagens 

dos corpos transformam-se ao buscarem sua própria existência através das instâncias de 

mediação e midiatizações de bens simbólicos. 

As redes sociais possibilitam essas interações ao propulsionarem a construção de 

novos laços comunicacionais, o que Raquel Recuero (2005) chama de laços sociais. Desta 

forma, analisamos a categoria da interação proposta nesta tese, na perspectiva dos aspectos 

interacionais, absorvendo as interações de colaboração (KENSKI, 2003), cooperação 
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(LAKATOS; MARKONI, 2006, p. 88) e de relação interpessoal (MORAN (1994), BAUMAN 

(2004) e ANTUNES (2007).  

As interações de colaboração são representadas na Fig. 23, tendo mais de 16.858 

curtidas e aproximadamente 172 comentários, maioria como elogios – “beleza de mulher”, 

“corpão”, “loira bonita”, “sexy”, “mulherão”, “maravilhosa”, “charmosa”, entre outros 

adjetivos. 

 

Figura 23: Interações de colaboração. 

 

Fonte: Instagram de Priscila Soares, 2017. 

 

Observamos que alguns comentários são de latinos e norte-americanos, talvez pela 

maioria das hashtags utilizadas estarem em inglês e, por isso, conseguirem maior alcance. São 

encontrados comentários que podem ser caraterizados como “cantadas”, mas também outros 

considerados pornográficos.  

Na Fig. 23, destacamos ainda a legenda inserida por Priscila, tentando demonstrar uma 

dose de intimidade com o comportamento das mulheres e aproveitando para fazer propaganda 

de serviços e acessórios: 

 

Nós mulheres adoramos cuidar do nosso corpo, muitas querem volume, outras 

emagrecer, mais o importante e está se sentindo bem. Verão ou inverno, esteja 

feliz com vc! Para minha evolução faço tratamentos estéticos 
na @clinicadzorziestetica tudo acompanhado de dieta treino e obediência, 

pois nada é tão fácil mais possível sim! Eu super 

indico @clinicadzorziesteticalocalizada em Balneário Camboriú. Usando 
Assesorios @taise.acessorios @lmpartisticaseassessoria @arthur_manson. 

(SOARES, 2017) [sic] 

https://www.instagram.com/clinicadzorziestetica/
https://www.instagram.com/clinicadzorziestetica/
https://www.instagram.com/taise.acessorios/
https://www.instagram.com/lmpartisticaseassessoria/
https://www.instagram.com/arthur_manson/


117 

 

 

Entendemos por interação de colaboração quando todos os agentes/atores participantes 

do processo comunicacional interagem de forma colaborativa (KENSKI, 2003). As trocas 

tendem a atender os objetivos propostos na interação no ambiente online. Canclini (1996, p. 

52), afirma que “a comunicação não é eficaz se não inclui também interações de colaboração e 

transação entre uns e outros”.  

As interações colaborativas no contexto do consumo constituem-se nas parcerias 

realizadas por Priscila em suas postagens, com o intuito de publicizar, seja a imagem do seu 

corpo ou os produtos e serviços oferecidos por ela e engajados pelas hashtags. Neste sentido, 

acontece o processo de colaboração nas trocas entre os participantes (quem publica, quem curte, 

quem comenta e o que ela publiciza).  

Na Fig. 23, 16.858 pessoas, de alguma forma, gostaram da publicação e do que Priscila 

disse em sua legenda. Isso é perceptível não apenas pelo número de curtidas, mas também pela 

interação através dos comentários. Os elogios, a noção de pertencimento e a identificação com 

o discurso da postagem podem ser considerados fatores de aproximação entre a webcelebridade 

e seus seguidores.  

 

Figura 24: Interações de cooperação. 

 

Fonte: Instagram de Priscila Soares, 2017. 

 

As interações de cooperação (Fig. 24) seriam “o tipo particular de processo social em 

que dois ou mais indivíduos atuam em conjunto para a consecução de um objetivo comum” 

(LAKATOS; MARKONI, 2006, p. 88). O objetivo comum neste processo de interação é o de 
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visibilidade midiática, ou seja, as interações acontecem na perspectiva de conquistarem mais 

seguidores e, consequentemente, mais clientes em potencial. Esse aspecto é muito utilizado em 

campanhas publicitárias que fazem uso da imagem de pessoas famosas, conhecidas 

nacionalmente para representarem suas marcas e assim vincularem seu produto ou serviço à 

imagem dessas webcelebridades. 

No ambiente online, esse processo de cooperação sofre alterações, há modificações 

nas práticas sociais estabelecidas; no caso analisado, no Instagram, cada postagem representa 

um quantitativo de mensuração e alcance diferentes. Os pôsteres em foto no feed de notícias, 

por exemplo, proporcionam  interações através das curtidas e comentários. Se a postagem for 

um vídeo, temos tanto as curtidas como as visualizações para mensurarmos a aceitação 

(observando o total de pessoas que visualizaram ou não curtiram a publicação). Quando a 

postagem é feita através do recurso stories, vemos as interações a partir das pessoas que a 

visualizaram, seja ela um vídeo ou uma fotografia. Há também a possibilidade de interação 

através de trocas nas mensagens no direct.  

Através das comunidades virtuais, podemos criar relacionamentos baseados nos 

processos de interação interpessoais entre os participantes. Considerando os conceitos de José 

Manuel Moran (1994), Zygmunt Bauman (2004) e Luiz Guilherme Antunes (2007), as relações 

interpessoais seriam um conjunto de relacionamentos positivos ou negativos entre os 

participantes por meio de atos comunicacionais, capazes de construir laços sólidos entre as 

relações humanas. No ambiente virtual, esses espaços são considerados processos que 

possibilitam os fluxos contínuos (BRAGA, 2011), isto é, permanecem atuantes em todo o 

processo interativo, desde o publicar, comentar, curtir ao compartilhar.  

“Dia de cuidar do corpo” é o tema da Fig. 24, um vídeo postado com mais de 1.797.878 

milhão de visualizações. A postagem obteve envolvimento/interação com seus seguidores 

através de 23.733 curtidas e 625 comentários. Em relação à retenção de público (o engajamento 

da sua audiência), teve aproximadamente 45% de postagem média assistida.  
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Figura 25: Dia de cuidar do corpo. 

 

Fonte: Instagram de Priscila Soares, 201855. 

 

O gráfico da figura mostra a porcentagem de reproduções ativas em determinado 

período, isto é, a média dos seguidores que assistiram ao vídeo. Indica que 100% assistiu até os 

23 segundos, enquanto uma média de 70% assistiu até a minutagem de 22 segundos. No total, 

o vídeo tinha 39 segundos, sendo assim, a maioria dos seus seguidores assistiram o seu conteúdo 

até o final. 

No intuito de compreender a Fig. 24, classificamos 3 níveis de participação dos 

seguidores através dos 625 comentários realizados na postagem; 1. comentários positivos, que 

geralmente são elogios ao que está sendo publicado e que podem ser representados de forma 

escrita ou através dos emoticons56; 2. comentários neutros, caracterizados pelos que buscam 

mais informação sobre o que está sendo publicado; e 3. comentários negativos, que criticam o 

que está sendo compartilhado.  

Os seguidores também são classificados como ativos ou passivos. Os ativos seriam os 

usuários dos perfis do Instagram que, além de curtirem as postagens, também interagem através 

dos comentários. Os passivos seriam os que apenas curtem, mas não interagem com as 

mensagens. Posteriormente, elencamos os tipos de interações baseadas nos comentários dos 

seguidores e classificamos como 1. valorização da imagem apresentada; 2. consumo do produto 

ou serviço; 3. interesse pela postagem e; 4. número de citações, quando o perfil é citado nos 

comentários das postagens ou quando é marcado em outras publicações.  A  imagem foi 

                                                        
55 Imagem cedida pro Priscila Soares, a partir da visualização de tais dados por meio da conta da mesma. 
56 São as expressões das emoções através de ícones representativos.  
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selecionada por ser a postagem de maior interação (curtidas e comentários), em relação ao total 

de publicações realizadas até o dia 30 de setembro. 

 

Tabela 02: Níveis de participação. 

Comentários positivos 618 

Comentários neutros 5 

Comentários negativos 3 
 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Dos 625 comentários analisados referentes à Fig. 19, obtivemos 618 comentários 

positivos, 5 comentários neutros e 3 comentários negativos (Tab. 02), o que representa 98,7% 

de comentários positivos acerca do que se está sendo publicado por Priscila.  

 

Tabela 03: Interações nos comentários. 

Valorização da imagem apresentada 622 

Consumo do produto ou serviço 05 

Interesse pela postagem 22 

Número de Citações 10 
 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Em relação às interações nos comentários (Tab. 03), construímos uma subcategoria 

para entendermos melhor como se dá o fluxo comunicacional entre os comentários da 

postagem.  A valorização da referida imagem apresentou 622 comentários concernentes à 

beleza, ao corpo e à estética de Priscila. O consumo pelo serviço apresentado, ou seja, pelo 

procedimento estético da massagem corporal, teve cinco comentários. Outros 22 comentários 

mostraram interesses aleatórios na postagem publicada. Já o número de citações, ou seja, 

número de vezes que ao fazer o comentário na postagem, o seguidor fez menção à postagem do 

perfil de Priscila, foi de 10 vezes. Quando o seguidor faz um comentário na sua postagem, 

fundamenta por si só o processo de interação, independentemente do tipo de comentário, haverá 

engajamento e, consequentemente, mais visibilidade para o seu perfil.  

 

 

5.3.4 O compartilhamento 

 

Compreendemos que as redes sociais são espaços construídos pelas interações entre 

atores sociais, representações pessoais através de perfis de pessoas e de marcas, que constituem 
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os processos comunicacionais entres as trocas simbólicas, culturais e sociais (RECUERO, 

2009). O aplicativo Instagram tem como principal objetivo o compartilhamento do cotidiano 

dos seus usuários, uma espécie de reality show protagonizado por perfis pessoais ou 

profissionais, que fazem uso do dispositivo como ferramenta de interação e representação social 

para comunicação com outros membros a ele integrados. 

No Instagram, o compartilhamento é caracterizado quando um usuário faz um reposts 

(copia e cola) de uma publicação alheia e a menciona em seu perfil. Nas publicações de Priscila, 

quando a imagem do seu corpo é compartilhada, presumimos que seja como referência a ser 

seguida, a ser consumida como mercadoria do universo fitness. O compartilhamento serve como 

instrumento de medição de sua influência sobre os seus seguidores.  

Podemos considerar que a webcelebridade influencia o estilo de vida das suas 

seguidoras e torna-as consumidoras da imagem do corpo fitness em dois aspectos: o primeiro, 

por ser capaz de influenciar as seguidoras a lhe ter como modelo, a ponto de reconfigurarem a 

imagem dos seus corpos a partir das publicações realizadas no perfil e, o segundo, pela incitação 

do consumo de produtos e serviços postados, atrelados à imagem do seu corpo. A confiança e 

os resultados dos treinos, das dietas e das utilizações dos produtos, fazem com que se estabeleça 

um processo de confiança e até de referencial sobre o assunto.  

 

Figura 26: Fã Clube de Priscila. 

 
Fonte: Instagram do Fã Clube de Priscila Soares, 2018. 

 

Priscila Soares possui um fã-clube com mais de 63,6 mil seguidores e com 

aproximadamente 92 publicações sobre a webcelebridade (Fig. 26). Como acontece com as 

celebridades, existem as fãs que admiram o trabalho, a representatividade e a personalidade do 

ídolo. Torna-se uma espécie de colecionamento em torno da admiração do famoso. Este perfil 

em especial, tem como objetivo divulgar, compartilhar as parcerias que Priscila fez e continua 
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fazendo. A maioria das fotos é retirada do Instagram oficial da webcelebridade, mas possuem 

também outras imagens exclusivas, abordando os atributos, o look e as melhores fotos na 

perspectiva do fã-clube. Desta forma, podemos considerar tal perfil como um produto que 

certifica a influência da imagem representada por Priscila Soares como modelo a ser seguido e 

consumido por muitas mulheres.  

Cada vez mais se acentua a quantidade de indivíduos que “consomem” no ciberespaço. 

Segundo Canclini (2008, p. 23), “num mundo cada vez mais interligado e regido por 

intercâmbios de ordem mercantil” convertem-se “todos os cenários em lugares de compra e 

venda”. Como constatado ao longo da nossa análise, no ciberespaço, essa afirmativa é também 

é pertinente. 

 

Figura 27: Seguidores consumidores. 

 

 
Fonte: Instagram de Priscila Soares, 2018. 

 

Realizamos um recorte dos comentários realizados pelos seguidores de Priscila, (Fig. 

27), tomando-os como seguidores consumidores, a partir da postagem que obteve mais de 

21.497 curtidas e aproximadamente 143 comentários.  

Como observado nas análises anteriores, a maioria dos comentários nas postagens é 

de perfis masculinos, cuja principal mensagem são elogios, com conotação sexual ou 

relacionados à condição de webcelebridade. Reunimos três (descritos na Figura 27). Uma das 

seguidoras de Priscila (@daycavalera_) escreveu: “a superioridade para sua imagem exercer 

todos os valores para a sua lindeza não tem preço para a inveja morrer de pobreza por não 

poder comprar a sua beleza” [sic] (grifo nosso).  



123 

 

A Fig. 28, por sua vez, representa a relação de desejo e tentação certificada por 11.206 

mil curtidas e mais de 80 comentários. A postagem refere-se aos cabelos loiros de Priscila e a 

aplicação do megahair em parceria com a cabelereira @danimelomakeup. 

 

Figura 28: A relação de desejo e tentação. 

 
Fonte: Instagram de Priscila Soares, 2018. 

 

O que nos chama a atenção nesta postagem não é apenas a publicidade, a divulgação 

da estética e dos serviços em cabelos loiros, mas também a relação de proximidade, de desejo 

do seguidor da webcelebridade, que demostra um grau de intimidade ao fazer um comentário 

acerca da beleza da mesma, que vale a pena ser transcrito:  

 

"PRISCILA" Meus sonhos são vazios se você não estiver neles a minha vida 

é inóspita se você não for à razão dela. Você é o sol do meu planeta, é a água 

que sacia os meus rios é a vida que alimenta a natureza é a musa que inspira 
os sentimentos. Você é o amor que pulsa em meu coração é a química que 

corre em todo meu ser, é a pureza de toda inocência é a tentação desejada por 

todo corpo e no suor esta a expressão do nosso prazer.�❤���⚘ ⚘ ⚘ . 

(@sergiosads069, 2018).57 

 

Esse laço é construído entre o fã e seu ídolo como forma de pertencimento na relação 

que se estabelece com a imagem do corpo feminino. De acordo com Baudrillard (1995, p.47), 

“a felicidade constitui a referência absoluta da sociedade de consumo”, e aqui ela pode ser 

expressa pelo prazer e desejo de ter a imagem do seu corpo como uma fonte de inspiração, uma 

arte, um alimento e a inspiração dos seus sonhos.  

Para Lipovetsky (2015, p.350), “a hipermodernidade estética coincide com a 

proliferação da oferta mercantil”; o produto a ser comercializado e consumido, neste caso, é a 

                                                        
57 Comentário efetuado pelo seguidor de Priscila Soares, de perfil @sergiosads069, em 05 de junho de 2018. 
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estetização da imagem do corpo de Priscila. Os seguidores possuem o desejo de consumir, 

adotar, imitar e pertencer à imagem do corpo por ela representado. E quanto mais visibilidade 

ela dá a sua imagem, mais consumo é gerado em torno do ciberespaço.  

 

Em meio aos vertiginosos processos de globalização dos mercados em uma 

sociedade altamente midiatizada, fascinada pela incitação à visibilidade e pelo 

império das celebridades, percebe-se um deslocamento daquela subjetividade 
“interiorizada” em direção a novas formas de autoconstrução” (SIBILIA, 

2008 p.23). 

 

Na percepção de que a autoconstrução se estabelece pelo consumo do corpo do outro; 

pensamos que essa autoconstrução está sempre em processo de metamorfose, na busca 

incessante da estetização da sua imagem para ser consumida e compartilhada, tornando a forma 

corporal um centro das práticas de consumo contemporâneas.  

Os indivíduos, gradativamente imersos na cultura do consumo, passam a se sentirem 

representados por marcas que assimilam a necessidade do processo de aproximação com seus 

clientes e exploram estratégias de lançamento de conteúdos que falam, cada vez mais, de modo 

individual e intimista. As marcas criam um universo simbólico e personalizado. Por 

personalização, Baudrillard (1993, p.149), entende que “[...] mais que um argumento 

publicitário: é um conceito ideológico fundamental de uma sociedade que visa, personalizando 

os objetos e as crenças, integrar melhor as pessoas [...]”.  

O publipost, parceria realizada entre a webcelebridade e a marca, se constitui, portanto, 

como  um dos instrumentos de personalização das relações de consumo. No caso de Priscila 

Soares, sua imagem torna-se produto a ser vendido e consumido por seus seguidores, sem haver 

necessariamente de compra efetiva do produto que está representando, mas de indução ao 

consumo dos aspectos físicos do seu corpo. Glúteos, pernas, cintura, cabelo, barriga, pele, cor 

– cada seguidor torna-se consumidor de um desses “produtos” e não apenas das marcas 

veiculadas nas publicações. Simultaneamente a isso, Priscila se torna empreendedora de si, do 

seu corpo fitness.   
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Figura 29: Interação e compartilhamento. 

 
Fonte: Direct (caixa de mensagens do Instagram) de Priscila Soares, 2018. 

 

As interações e os compartilhamentos, tanto relacionados aos produtos divulgados ou 

ao desejo de possuir um corpo similar ao de Priscila, estão representados na Fig. 29. Muitas 

interações são provenientes de mensagens trocadas via direct, entre Priscila e seus seguidores. 

Esses, segundo ela, interagem na forma de levantar questionamentos e dúvidas acerca dos 

produtos mencionados na postagem da webcelebridade, além de pedirem referências sobre 

lojas, forma correta de utilização de certos produtos, entre outras solicitações. Há também 

mensagens de convites para participar de entrevistas, realizar parcerias e, mas, especialmente 

mensagens vinculadas à beleza, à estética do seu corpo. 
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Figura 30: Publipost de Priscila Soares. 

 

Fonte: Instagram de Priscila Soares, 2018. 

 

As divulgações das marcas nos pôsteres de Priscila são consideradas como publipost, 

como demonstra a Fig. 30. Nesse caso, temos quatro postagens referentes a várias marcas em 

que Priscila aparece como a primeira divulgadora. Temos a primeira imagem com a descrição 

da legenda “Sol verão é um belo biquíni @_byales”, contendo 18.216 mil curtidas e 197 

comentários. A segunda imagem divulga a mesma empresa de moda praia e fitness, de nome 

Byales. Essa postagem rendeu 20.036 mil curtidas e 244 comentários. O terceiro post também 

é em parceria com a Byales e os Bonés do João Abraão, empresas de Balneário Camboriú, Santa 

Catarina. A publicação teve 10.556 mil curtidas e 113 comentários. Por último, o post referente 

à parceria realizada com a empresa de fortalecimento capilar @garotananovin, que rendeu mais 

de 12.397 mil curtidas e 142 comentários.  

Atualmente, Priscila ganha dinheiro fazendo merchandising da sua imagem no 

ciberespaço. Como representante da marca em suas publicações, estimulando e interagindo com 

os seguidores sobre os produtos e serviços oferecidos, Priscila cobra por desenvolver cada peça, 

seja postagens, vídeos, stories ou lives. Como forma de publicizar as marcas, Vítor Dias destaca 

três formas: 

 

1. Direta e propositalmente (com remuneração): essas situações ocorrem 
quando postagens são feitas mencionando diretamente as marcas [...]. 2. 
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Indireta e propositalmente (com remuneração): nesse contexto, não se utiliza 

tags, hashtags e nem textos enaltecendo os benefícios de determinada marca 

ou empresa. Quando se trata de estabelecimentos comerciais, usualmente 
adiciona-se sua localização e o influenciador simplesmente usufrui do serviço 

ou marca [...]. 3. Indiretamente (sem remuneração): pode ser observado com 

certa frequência em perfis de pessoas muito seguidas e autoridades em 

determinado assunto. Tais pessoas, a pedido de seus seguidores, podem vir a 
adicionar tags ou mesmo descrever o que usam quando solicitados para saciar 

a curiosidade de sua fanbase, mesmo que tenham usufruído da marca com seu 

próprio dinheiro [...].(2016, p. 9-10) 

 

Ainda na perspectiva desse autor, o processo de merchandising digital é categorizado 

em dois aspectos, o indireto e o proposital. Em sua opinião, a venda de produtos ou serviços se 

torna mais eficiente quando publicados stories do Instagram, uma vez que os seguidores tendem 

a acompanhar a rotina das webcelebridades como espectadores , amigos ou até mesmo se 

sentindo parentes pelo grau de intimidade que conferem à relação aproximativa entre seguido 

e seguidor.  

A reputação, a visibilidade, a popularidade e as conexões entre os agentes são capazes 

de influenciar o capital social conquistado através dos merchandisings digitais das 

webcelebridades que adquirem sua renda através das postagens em seus perfis. Principalmente 

devido ao gerenciamento de conteúdos relacionados às marcas representadas, quanto mais 

seguidores, maior o número de interações e engajamento. O reconhecimento destes laços gera 

mais parcerias e confiança, tanto em relação às marcas, quanto aos seguidores. Saber anunciar, 

divulgar seu perfil é, portanto, fundamental para se ter êxito no empreendedorismo da imagem 

publicizada. 

“Como anunciar?” É a menção que Priscila faz em seu media kit58 para divulgar os 

valores das suas parcerias com empresas do segmento fitness. Podemos acompanhar, na Fig. 

31, os valores dos posts, dos Stories, e feed, com valores distintos. Um pacote de 04 posts varia 

entre R$300 a R$500; já a presença VIP, estipulada em 3 horas, custa em torno de R$2 mil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
58 Portfólio com os valores cobrados pelos serviços. 
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Figura 31: Valores do merchandising. 

 

Fonte: Media kit de Priscila Soares, 2018. 

 

As imagens com as peças das marcas podem ser vendidas como profissionais ou 

amadoras. As profissionais seriam fotos como modelos, que variam em proporção ao número 

de peças, chegando a custar, em média, R$1mil a R$1.200. Já as fotos nos provadores de forma 

mais descontraída, apresentando 6 looks, ficam em torno de R$500. Hoje, o capital social de 

Priscila gira em torno da visibilidade e da reputação da imagem do seu corpo fitness.  

Atrair e conquistar os consumidores/seguidores é uma das propostas do perfil de 

Priscila Soares, uma vez que o desejo de visibilidade da imagem do seu corpo a torna produto 

de consumo a ser publicizado, compartilhado e desejado no universo online. Muitos são os que 

interagem com as suas postagens, nas quais o consumo se consubstancia como alicerce de toda 

a interação mediada pela rede social Instagram.  

Percebemos que Priscila desperta desejos não só em mulheres, devido às formas do 

seu corpo e estilo de vida fitness, mas também nos homens, visto que a maioria das interações 

por comentários mantêm forte presença masculina, normalmente com demonstração do desejo 

de consumir aquele corpo, muitos expressando desejo sexual. Todavia, essa é uma das respostas 

possíveis quando o corpo é colocado como vitrine a ser cultuada no Instagram. 

O corpo transformou-se, assim, num produto mais social do que individual 

(RODRIGUES, 1983), uma vez que se estabelece como símbolo culturalmente construído e 
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reconstruído. Atualmente, no universo online, esta reconfiguração se faz, notadamente, na sua 

composição como um produto de consumo. Sob a ótica de Baudrillard (1995), o indivíduo não 

consome só o objeto em si, mas a representação simbólica, social e cultural exercendo uma 

função mais de desejo do que de necessidade.  

 

[...] Nunca se consome o objeto em si (no seu valor de uso) – os objetos (no 
sentido lato) manipulam-se sempre como signos que distinguem o indivíduo, 

quer filiando-o no próprio grupo tomado como referência ideal, quer 

demarcando-o do respectivo grupo por referência a um grupo de estatuto 
superior (Baudrillard, 1995, p. 60) 

 

 

O narcisismo, característico da sociedade do hiperconsumo, desenvolveu o consumo 

hedonista na busca por saciar as suas necessidades nas práticas de consumo da imagem do corpo 

do outro (LIPOVETSKY, 2015). Nessa perspectiva, o apelo à estética de um corpo fitness ganha 

notória proporção, impulsionado pela maciça midiatização de padrões de estilo de vida e beleza. 

 

O cultural se difrata no mundo material, que empenha em criar bens 
impregnados de sentido, de estilo, de moda, de criatividade, através das 

marcas e de sua comunicação. A remobilização das memórias, das 

reivindicações particularistas, transformações que permitiram falar de um 

novo regime da cultura, o da hipermodernidade, consentiram que os sistemas 
e valores tradicionais, que perduraram anteriormente, não fossem mais 

estruturantes. A modernização do mundo está remodelada pelas lógicas do 

consumismo (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p.10). 
 

 

Diante do exposto, está claro que vivemos imersos na sociedade da visibilidade 

constituída por novos modelos de relações socioculturais e processos comunicacionais, em que 

o produto a ser “vendido” toma o sujeito como um objeto de desejos, capaz de se reconfigurar, 

compulsoriamente, na sociedade do espetáculo.  
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APONTAMENTOS FINAIS 

 

 

Um corpo inacabado, reconfigurado e midiatizado. O processo de reconfiguração de 

um corpo passa por várias etapas, com as quais tivemos que nos deparar ao longo desta 

pesquisa. Observamos as alterações na produção de sentido desse corpo, sua forma e valor 

atribuído a partir da interação em ambientes online. No decorrer da pesquisa, percebemos que 

são inúmeros os caminhos possíveis para abordagem das práticas sociais realizadas pelo e no 

corpo, com foco na monetização e profissionalização da imagem do corpo feminino como 

produto de consumo no Instagram. Esse corpo tornou-se mediador entre o desejo de visibilidade 

e a realidade a ele conferida, sobretudo, no aspecto cultural a ele atribuído, capaz de sofrer 

várias interferências, principalmente aquelas mediadas pelas tecnologias e dispositivos móveis.  

A expansão midiática das redes sociais digitais possibilitou a manifestação da 

subjetividade e da promoção do “eu” como ferramenta de entretenimento. Seguidores nas redes 

sociais tornam-se, por vezes, íntimos uns dos outros na esfera virtual, sem ao menos se 

conhecerem pessoalmente. A relação do indivíduo com a autoimagem tem se popularizado a 

partir da utilização dos dispositivos midiáticos e tecnológicos, criando novos modelos de 

comunicação pessoal e de representação simbólica, a exemplo dos selfies. Compreendemos que 

as redes sociais têm contribuído significativamente para alimentar o desejo de se mostrar ao 

mundo, de propagar para o planeta uma imagem de felicidade e perfeição. Assim, o cotidiano 

se constrói a partir de sua representação no ciberespaço. As vivências cotidianas passam a ser 

expostas como produtos em vitrines para serem olhados, visualizados, curtidos, 

compartilhados e representados. 

Ao longo da tese, pudemos identificar que a imagem do corpo fitness se tornou símbolo 

legitimado pelo universo online como produto a ser consumido, adquirido e reconfigurado por 

aqueles que os seguem em suas redes sociais, ou até aqueles que acreditam que o corpo é uma 

instância de poder. Compreendeu-se aqui que, pelo desejo de visibilidade, o ser humano tornou 

o corpo “maleável”, capaz de sofrer várias alterações. A imagem do corpo sarado, malhado, 

torneado se instituiu como referência para um novo estilo de vida regrado, submetido a dietas, 

treinos, procedimentos estéticos, cirurgias plásticas; uma espécie de mosaico, construído e 

reconfigurado até alcançar o objetivo de um corpo “perfeito” segundo uma imagem 

predeterminada. 

Atualmente, a imagem do corpo fitness está associada à saúde, ao bem estar, e 

relacionada a um novo estilo de vida vinculado à identidade do indivíduo, independente de 
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sua classe social. São as escolhas plurais que determinam esse estilo de vida. Diz respeito às 

escolhas de atitudes do indivíduo na sociedade; à forma como ele se comporta no mundo, 

suas práticas sociais, e o que ele representa quando assume um “novo estilo”. O lifestyle, por 

sua vez, se dá na interação e no relacionamento com outras pessoas e disso advém a escolha 

de qual estilo seguir, qual padrão obedecer. Diante do exposto, as obtenções de certos 

padrões nas ações dos sujeitos seguem uma tendência baseada naquilo que se consome, para 

atingir o objetivo principal – a “estética perfeita”. Nesse momento, saúde significa obedecer 

a hábitos alimentares que consigam transformar o corpo em imagens que possam ser 

admiradas e desejadas, dentro e fora do ciberespaço. 

Considerando o exposto, podemos perguntar: até que ponto o indivíduo é capaz de 

alterar a sua vida, seu corpo, reconfigurar sua identidade na obtenção de uma imagem que 

pode até nos parecer singular, individual, mas acaba se tornando o desejo pelo diferente, pela 

visibilidade, pela admiração, e principalmente pelo consumo? 

Ao discutirmos acerca das interações sociais como trocas de mercadorias, 

verificamos que o corpo feminino se transformou em produto e objeto de consumo no 

Instagram. No início da pesquisa, através dos estudos sobre as transformações do corpo na 

sociedade do hiperconsumo, acreditávamos em apenas um tipo de consumo: aquele do corpo 

que era referência para outros corpos, com o intuito de consumir e reconfigurar o próprio 

corpo. Um corpo que consumia e ao mesmo tempo era consumido. Contudo, no decorrer da 

pesquisa, percebemos que este corpo passa por vários processos, desde a alteração da sua 

imagem, até as formas através das quais será consumido e por quem. 

A pesquisa empírica se baseou no perfil da webcelebridade Priscila Soares, com o 

intuito de identificar e analisar a imagem deste corpo como produto a ser consumido no 

Instagram, assim como as relações sociais envolvidas nesse processo. Para nossa surpresa, 

constatamos um outro tipo de consumo da imagem do corpo feminino: o consumo masculino. 

A maioria das interações, através dos comentários públicos, foi de seguidores masculinos, que 

têm a imagem do corpo feminino como produto. Esses corpos femininos aparecem aqui como 

uma imagem emoldurada para ser admirada e desejada. Contudo, o consumo não pode ser 

apenas caracterizado como um objeto concreto, há de se considerar também a 

representatividade das coisas, dos objetos, e principalmente, a representação simbólica 

existente e relacionada ao cotidiano do indivíduo. Nesse sentido, o corpo feminino tornou-se 

um objeto, um produto a ser consumido – seja por sua funcionalidade, representatividade, 

simbolismo ou pelas relações sociais estabelecidas, como observado e analisado nesta 

pesquisa. 
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A sociedade do consumo, nesse sentido, é considerada como o conjunto de ações que 

praticamos em nosso cotidiano pela lógica da produção dos bens materiais e simbólicos. Para 

demonstrar esta lógica a partir do objeto pesquisado, criamos três categorias, no intuito de 

compreendermos as reconfigurações e transformações sofridas pela imagem do corpo feminino 

como objeto e produto de consumo na sociedade da visibilidade. A primeira trata da 

transformação do corpo normal, comum, para um corpo malhado, sarado, saudável, fitness; a 

seguinte aponta a interação deste corpo com outros corpos, com os suplementos alimentares, 

com a moda, nas academias, com seus seguidores, as empresas de estética e o mercado fitness. 

Por fim, a terceira aborda o compartilhamento, consensuando que, quando a imagem do corpo 

é compartilhada, ela se torna referência a ser seguida e, ainda, a ser consumida como mercadoria 

do universo fitness. 

A utilização dos dispositivos midiáticos foi capaz de produzir realidades como 

práticas culturais midiatizadas. Entendemos, ao longo desta tese, que as práticas culturais 

midiatizadas estabelecem o processo de interação da comunicação, capaz de alterar o sentido 

e a prática da construção da realidade. Contudo, o sujeito tornou-se objeto de desejo e de 

consumo na sociedade do capitalismo artista. Cresce o “mercado dos músculos” e, 

consequentemente, a valorização estética do corpo como prática social – na 

contemporaneidade, assumir o corpo como produto de consumo na internet se configura como 

ecommerce do corpo Fitness. 

A webcelebridade Priscila Soares, como pudemos verificar, tornou o seu perfil 

no Instagram a sua principal marca, construiu-se como empreendedora de si mesma e 

de sua imagem. Sua marca consegue efetivamente interagir com inúmeros seguidores 

pelas redes sociais, ditando tendências estéticas, estilo de vida e, principalmente, 

publicizando a imagem do seu corpo com o objetivo de induzir seus seguidores a 

consumirem sua imagem, sobretudo, os produtos por ela apresentados e representados.  

A ideia de propor o termo webcelebridade durante o desenvolvimento da 

pesquisa surgiu ao identificarmos que Priscila Soares, por exemplo, se configurava como 

uma verdadeira divulgadora de marcas de cosméticos, de exercícios físicos e de 

suplementos; o que resultou na conquista de adeptos, de seguidores que publicam e 

compartilham sua tendência fitness. 

O Instagram tornou-se, portanto, uma ferramenta de comunicação e de trabalho; 

estimulando o consumo e diferenciando conteúdos relacionados ao cuidado com o 

corpo. Tudo isso corrobora para o que afirmamos ao longo do trabalho, isto é, que a 

mídia se tornou o meio que o indivíduo utiliza como suporte para a divulgação de um 
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ideal de beleza, especialmente, de um estilo fitness, capaz de ditar e incorporar 

tendências. 

Acreditamos, portanto, que, a partir do uso do Instagram, o espaço para novas formas 

de sociabilidade, de mercado, de interação social e práticas sociais foi instalado e que, no 

momento, o assunto está apenas começando a ser considerado para análise. Ao final deste 

estudo, percebemos que a rede social Instagram possibilitou a construção e reconfiguração de 

corpos fit body, ou seja, um corpo apto, ativo, firme com o intuito de transformar-se em 

produtos imbuídos de novas práticas comerciais e publicitárias no ciberespaço.  

Certamente, tantas pesquisas em comunicação, em estudos da mídi, se torna 

inesgotável, sobretudo, se olharmos para o universo masculino, será que o fenômeno 

observado nesta tese, na perspectiva feminina, também acontece com o gênero masculino? 

As práticas, as imagens, a construção do eu, as interações, cooperações e compartilhamentos 

das imagens e dos seguidores obedecem a mesma lógica, a do consumo da imagem do corpo 

fitness? 
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APÊNDICE A: Questionário. 
 

 
PESQUISA DE DOUTORADO - ESTILO DE VIDA FITNESS 

O presente questionário tem como objetivo conhecer as webcelebridades do Instagram e seu 

estilo de vida fitness. 

*Obrigatório 

 

1. Qual o ano do seu nascimento? * 

 

2. Qual o seu nível de escolaridade? * 

Ensino Médio 

Superior Incompleto 

Superior Completo 

Pós-Graduação 

 

3. Há quanto tempo você tem um perfil no Instagram? * 

1 ano 

2 anos 

3 anos 

Acima de 4 anos 

 

4. Você tem uma conta física ou um perfil profissional no Instagram? * 

Física 

Profissional 
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5. Quantas publicações você faz por semana? * 

 

6. Em média quantos stores você publica por semana? * 

 

7. Quantos seguidores você tem até a data de hoje? * 

 

8. Das publicações realizadas durante a semana, quantas são self? * 

 

9. Com que frequência você publica fotos na academia de ginástica? * 

 

10. Com que frequência você utiliza #hastags em suas publicações? * 

Em todas as publicações 

Em algumas Publucações 

Em nenhuma 

 

11. Qual o motivo de usar as #hastags em suas publicações? * 

 

12. Você tem alguém ou alguma equipe que lhe assessora nas postagens? * 

Sim 

Não 

 

13. Você se considera uma Webcelebridade no Instagram? * 

Sim 

Não 

Talvez 

 

14. Você se considera uma Musa Fitness? * 

Sim 

Não 

Talvez 

 

15. Você faz parcerias com empresas do segmento Fitness? * 

Sim 

Não 

Talvez 

 

16. Você tem produtos com a sua marca? * 

Sim 

Não 

Ainda não 

 

17. Você se classificaria como um perfil profissional do seguimento Fitness? * 

Sim 
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Não 

 

18. O que é Lifestyle para você? * 

 

19. Você já fez algum procedimento estético? * 

Não 

Sim 

 

20. Se sim, qual o procedimento realizado? * 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B: Roteiro de entrevista semiestruturada. 

 

 

 
Prezadas,  

Sou Gabriela Gadelha, doutoranda em Estudos da Mídia na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. A pesquisa doutoral que desenvolvo é acerca da Imagem do Corpo 

Fitness Feminino no Instagram. A sua participação é de suma importância para o 

desenvolvimento desta tese, assim como para a construção do conhecimento científico. Informo 

que todas as informações coletadas serão utilizadas apenas para fins acadêmicos, e que você 

pode desistir de responder a qualquer tempo.  

A presente entrevista contém perguntas abertas e fechadas para que possamos 

compreender o universo de cada uma de vocês no que tange as suas publicações e estilo de vida 

Fitness.  

Agradeço antecipadamente sua participação e reforço o compromisso em manter todos 

os dados pessoais em sigilo. 

Muito obrigada! 

 

1. Qual o seu nome + perfil, idade, cidade onde mora e sua formação? 

2. Quais os motivos que te levaram a escolher um estilo de vida Fitness? 

3. Você realiza um planejamento das suas publicações? De que maneira? 

4. O Conteúdo produzido é sempre do estilo de Vida Fitness? Se sim, por que? 

5. Você possui contratos de publicidade/marketing? Como funciona?  
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6. Qual o principal objetivo do seu perfil? A resposta poderá ter mais de uma 

alternativa. 

a) Financeiro 

b)  Visibilidade 

c) Conquistar mais seguidores 

d) Fama 

e) Afeto 

f) Desejo 

g) Compartilhar a imagem do seu corpo 

h) Outros. Quais? ________________________________________ 

7. Você tem alguma marca com seu nome? 

8. Você é embaixadora de alguma marca? 

9. Você faz parceria? Se sim, em quais seguimentos? 

a) Vestuário,  

b) Acadêmica,  

c) Profissionais de saúde,  

d) Suplementos 

e) Outros. Quais? ________________________________________ 

10. Quais as # (hashtags) mais utilizadas nas postagens? 

11. Quais os tipos das suas postagens? (de 1 a 5 de acordo com o grau de importância) 

a) Self (   ) 

b) Foto (   ) 

c) Vídeo (   ) 

d) Live (   ) 

e) Outros. Quais? ________________________________________ 

 

12. A representação das imagens publicadas geralmente são: (de 1 a 5 de acordo com 

o grau de importância) 

a) Treino (   ) 

b) Alimentação (   ) 

c) Estilo de Vida (   ) 

d) Vida Saudável (   ) 
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e) Outros. Quais? ________________________________________ 

 

13. Como você classifica o tipo predominante das legendas utilizadas em suas 

postagens? (de 1 a 5 de acordo com o grau de importância) 

 

a) Motivacional (  ) 

b) Informativa (   ) 

c) Publicidade (   ) 

d) Lazer (   ) 

e) Outros. Quais? ________________________________________ 
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ANEXO A: Media Kit  de Priscila Soares. 
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