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RESUMO
Neste trabalho, se pretende a analisar os stories da cantora Anitta, e de cinco
mulheres fãs da cantora, a fim de verificar de que maneira a subjetividade da mulher
brasileira usuária da rede social Instagram está sendo influenciada por celebridades
e afetando a sua relação com o seu corpo. A cantora Anitta compõe o cenário
empírico desta pesquisa, sendo o objeto de pesquisa a construção das
corporalidades na relação entre as fãs e a cantora. A cantora foi escolhida por ser
mulher e por ser brasileira, também por estar muito popular no atual momento,
facilitando, assim, a coleta de materiais para a realização da pesquisa. O material a
ser analisado nessa pesquisa é a fotografia, vejo a fotografia como uma
manifestação artística, pois ela é capaz de expressar a subjetividade do ser.
Quando analiso fotografias no Instagram pessoal das sujeitas postadas pelas
mesmas, vejo essa imagem carregada de significado e sentido pela pessoa que a
postou.
Palavras-chave: Corpo. Materialidade. Imaginário. Subjetividade.
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1 INTRODUÇÃO
Com esta pesquisa, pretendo abordar a dimensão simbólica da corporeidade
feminina na pós-modernidade e sua representação nas mídias, nos processos de
normatização e naturalização – características da ideologia. Para isso, precisará ser
feita uma análise crítica acerca dos padrões de beleza ratificados e propagados
pelas mídias atualmente, bem como sobre as práticas de consumo no que se refere
à estética. Muitas pesquisas voltadas às tecnologias e culturas midiáticas têm
refletido criticamente sobre a questão da cultura, da identidade e da sociabilidade,
de forma a mostrar uma relação intrínseca entre tecnologia e cultura. O estudo dos
processos comunicacionais vinculado às tecnologias não deve ser reduzido ao
âmbito das materialidades e da técnica; os novos fenômenos que surgem
simultaneamente ao desenvolvimento tecnológico comunicacional devem ser
compreendidos a partir das relações entre dispositivos técnicos, sujeitos, práticas,
interações, lugares e culturas. O padrão estético corporal se mantém até os dias de
hoje valendo-se de ampla propagação midiática aliada ao endosso do saber
competente. Além de normatizar, os protótipos servem como referenciais imaginais
de corporeidade que normatizam, afiliam ou excluem um ator social. Esse contexto
nos leva a inquietações sobre usos, apropriações e práticas que podem estar sendo
feitos por esses sujeitos no ambiente virtual, sobre a construção identitária no
ciberespaço e sobre como essas apropriações incidem sobre as práticas
comunicativas presenciais dos indivíduos.
Sabe-se que o relacionamento social dos sujeitos conectados à rede foi
impulsionado pelo surgimento de redes sociais no espaço virtual. Se era notório,
antes do surgimento da Internet, que havia uma midiatização que incidia sobre a
construção das identidades (por meio do cinema, da TV, do rádio etc.) nas redes
existentes na sociedade, com a midiatização digital, as negociações identitárias se
tornaram ainda mais complexas. Assim como a Internet pode modificar o
comportamento dos sujeitos, os indivíduos podem se apropriar de suas
potencialidades para amplificar suas capacidades comunicativas e criativas.
As apropriações estão relacionadas às lógicas dos contextos de uso, do
próprio dispositivo e também do sujeito que se apropria. Existem protocolos de uso
nos dispositivos, mas cada sujeito utiliza-os de acordo com suas competências
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individuais – que também estão alicerçadas na cultura em que o sujeito está
inserido.
Partindo das mediações enquanto estruturas que atravessam processos e
que contribuem para a produção de significados, ressalto nesta pesquisa, além da
tecnologia, a cultura e as identidades culturais como uma mediação relevante para
a compreensão do cenário das corporalidades contemporâneas no ciberespaço.
Quanto às possibilidades que a Internet tem oferecido, Corrêa (2004) ressalta
que “os comportamentos são amplificados pelos meios tecnológicos”, o que faz com
que “indivíduos localizados em diferentes partes do globo e munidos de
equipamentos adequados possam conectar ideias, crenças, valores, e emoções” –
assim, é importante considerar a mediação tecnológica no processo de construção
das corporalidades.
No quesito mediações tecnológicas, é possível pensar as questões espaciais
não somente geográficas, mas de presencialidade, que se tornam essenciais para
esta pesquisa.
Se antes as pessoas se relacionavam em sua maioria de forma presencial, a
Internet modifica isso, pois hoje podemos estar presentes na vida de diversas
pessoas sem ser de forma “física”.
Nesta pesquisa, me interessa saber quais as possibilidades de utilização das
imagens das celebridades na construção de padrões de consumo das mulheres da
sociedade brasileira, a fim de entender alguns aspectos de como a força da imagem
produzida pela mídia seduz o consumidor, podendo influenciar em como este se
relaciona com o seu próprio corpo.
Sugere-se a caracterização da celebridade construída pela mídia e sua
influência no imaginário da sociedade brasileira, por meio dos impactos de fama e
glamour, tomando por referência a cantora brasileira Anitta. Procura-se avaliar de
que forma a fama é atualmente um parâmetro determinante da construção dos
padrões de identidades e corporalidades.
Esta pesquisa tem por intenção analisar se a performance das usuárias
mulheres da rede social Instagram é influenciada por celebridades.
Um dos motivos do interesse desta pesquisa neste tema é porque cada vez
mais mulheres têm utilizado filtros de edição de imagem antes de postar suas fotos
em redes sociais. Disso, surgem os questionamentos:
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●

Por que cada vez mais mulheres precisam se editar nas redes sociais

para se enquadrar em um padrão estético idealizado?
●

Quais as vantagens de criar uma persona digital de si mesmo?

●

Como a performance do usuário nas redes sociais está emaranhada

a sua vivência do dia a dia?
Para que haja um recorte na pesquisa, utilizo a influência que cantora e
compositora Anitta tem na vida digital de suas seguidoras.
Esta não é uma pesquisa sobre gênero, mas busca evidenciar a mulher. Por
isso, busco utilizar primeiro autoras brasileiras, depois autoras internacionais e
depois, sim, autores homens.
Também a celebridade escolhida para o recorte da pesquisa é uma mulher
brasileira, pois acho necessário pesquisar o Brasil e a mulher brasileira para que
cada vez mais possamos socializar a cultura brasileira.
Todas as entrevistadas também são mulheres brasileiras, de diferentes
cenários culturais, para que seja possível verificar as influências das celebridades
nos mais diversos cenários culturais brasileiros.
Ainda que a discussão acerca da influência de celebridades em seus fãs
pareça já ter sido esgotada, meu trabalho pretende compreender como as mulheres
brasileiras estão lidando com pressões sobre o corpo ideal feminino, quais
alternativas e estratégias elas têm utilizado nas redes sociais para se posicionarem
com relação aos seus sentimentos de pertença na sociedade e como a Anitta tem
ajudando, ou não, nessa transição.
Não é de hoje que existe uma cobrança sobre as formas do corpo feminino.
Nós mulheres parecemos aceitar que exista uma norma ou um padrão, pois fomos
ensinadas a não questionar.
Em 2017, na França, entrou em vigor uma lei que obriga que todas as fotos
modificadas digitalmente, especialmente as que emagrecem as modelos, tragam o
aviso “photografie retoucheé” – que em português significa “fotografia retocada”.
Trata-se uma lei antianoraxia aprovada pela Assembleia Nacional da França, e
qualquer violação desta lei gerará multa de € 37.500. O ministro da saúde francês
diz que o objetivo é combater distúrbios alimentares e ideais inacessíveis de beleza.
De acordo com Marisol Tourane (ministra francesa de assuntos sociais e saúde),
em tradução livre:
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Expor jovens a imagens normativas e irreais dos corpos leva a um
sentimento de autodepreciação e baixa autoestima que pode afetar o
comportamento relacionado à saúde.

Diante dessas informações, considerei importante pesquisar como as
mulheres estão lidando, no Brasil, com os ideais normativos e irrealistas dos corpos
e o quanto as celebridades têm de influência nesse processo de autoconhecimento.
As celebridades compõem cada vez mais a cena pública. Se antes a
participação pública das mulheres estava restrita a revistas e programas
especializados de televisão, hoje em dia essa participação se estende a inúmeros
veículos, passando por diversas plataformas on-line, principalmente as redes
sociais. Essa mudança midiática faz com que qualquer pessoa possa ser uma
celebridade – indivíduos comuns têm a chance de dar relevo aos mais variados
tipos de personagens.
Nesta pesquisa, me permito pensar sobre celebridades e a construção de
valores sociais. Enfatizar perspectivas específicas com que podem ser analisadas
essas figuras complexas povoam não somente a cena midiática, mas o imaginário
contemporâneo. Essas perspectivas trazem as marcas da cultura de cada tempo,
condensando valores sociais que estão em voga, que agregam coletividade e
movem a vida social.
Por isso que para esta pesquisa se faz necessária a análise de uma
celebridade, para que a partir dessa análise possamos identificar o que impulsiona
a nossa atual sociedade a criar um padrão estético corporal ideal e obrigar as
mulheres a pertencerem a esse universo.
Vejo formarem-se dois eixos em relação à pesquisa de celebridade: o eixo
que evidencia o culto à celebridade e o eixo o que motiva a busca dos sujeitos pelas
celebridades.
Estes eixos se fazem essenciais para que seja possível perceber a influência
da celebridade na vida dos seus seguidores, bem como compreender a busca de
reconhecimento, a identificação de continuidades e descontinuidades na relação do
ser célebre com os seus seguidores.
Este trabalho também se propõe a relatar todo o processo da pesquisa e as
suas modificações, bem como pretende ver a pesquisa como de fato é, isto é, um
experimento científico que pode ter êxito ou não. Mostrarei quais percursos foram
seguidos e quais foram modificados a fim de dar continuidade à pesquisa.
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Muito se fala sobre a trajetória da pesquisa nos meios informais, mas pouco
se tem de relatos de erros e os processos das experiências mentais dentro da
pesquisa.
Toda a pesquisa em comunicação tem o interesse em contribuir para a área,
principalmente em sua episteme. Cada vez mais são necessárias pesquisas
científicas na área da comunicação para que ela seja legitimada como área do
conhecimento.
Também a pesquisa tem um dever para com a sociedade, pois se espera
que uma pesquisa em comunicação possa ser útil para a sociedade e que a
população possa ter acesso ao seu conteúdo. Além disso, percebo um outro fator
igualmente importante, que é auxiliar outros pesquisadores no processo da
pesquisa. Quando dividimos os nossos processos de experiência mental, podemos
estar contribuindo para que outros pesquisadores se beneficiem de nossos erros e
acertos.
Fazer pesquisa é um processo dito como solitário, mas não precisa ser
assim. Podemos dividir nossas angústias, pois elas fazem parte do processo de
“pesquisar”.
Muito já me questionei sobre a relevância do recorte da minha pesquisa para
a comunicação e para a sociedade. Durante esse primeiro ano de pesquisa, o meu
projeto sofreu muitas alterações, mas as questões sobre corporalidades nas redes
sociais têm se mantido.
Trago aqui um relato de algo que me aconteceu e penso ser extremamente
pertinente para a continuidade da minha pesquisa.
No dia 9 de abril de 2019, às 12h24, eu estava na parada de ônibus
esperando para ir até a Unisinos. Na parada, estava um casal de idosos e eu, que
escutava música com os fones de ouvido.
Então, passa pela frente da parada um jovem obeso. O senhor que estava
na parada chama o jovem e fala algo que eu não ouço, por estar com os fones de
ouvido.
O jovem passa rápido, com a cabeça baixa, e o senhor se vira para mim e
diz:
Sabe, eu conheço aquele jovem. Ele é um bom menino, faz faculdade de
enfermagem e trabalha no posto de saúde. Ele tem uma história difícil, mas
é um bom menino. O pai dele está preso faz 18 anos; ele mora sozinho
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com a mãe dele. Eu chamei ele para vir conversar comigo, mas ele não
veio, porque pensou que tu fosse rir dele, porque ele é gordo. Ele anda
muito triste, porque ele vê em todos os lugares olhares críticos por ele estar
fora do padrão. Ele é um ótimo menino, mas anda depressivo porque deixa
o corpo dele condicionar quem ele é. (desconhecido)

O senhor continua: “eu sou técnico de enfermagem”.
Ele abre a carteira para confirmar a sua profissão e então continua:
Sou aposentado faz 20 anos e hoje estou fazendo 76 anos. Eu já vi muito
disso na vida. Vi muita gente boa se afastar das pessoas por medo de
serem julgados pela sua aparência. Eu acho horrível esse bullying. Isso
deveria ser assunto a ser tratado na área da saúde, porque afeta a mente
e o corpo das pessoas. O que as pessoas fazem com os gordos é exclusão
social. (desconhecido)

A esposa do senhor se levanta e vai embora, mas ele segue a conversa
comigo:
Eu te falo isso porque tu é magra, e as pessoas magras deveriam saber
que um olhar pode causar um desconforto numa pessoa obesa. Um olhar
de desaprovação machuca muito. Por trás de um corpo sempre vai ter uma
história e pode esconder uma pessoa maravilhosa.

Então, o meu ônibus chega e a única coisa que eu fui capaz de dizer foi: “feliz
aniversário e obrigada pela conversa”.
Trago essa conversa aleatória com um senhor que eu nem sei o nome para
a pesquisa a fim de trazer um panorama ao universo da pesquisa, uma
contextualização.
O ano é 2019 e um senhor para uma completa estranha para expor sua
preocupação com a saúde mental e corporal e a exclusão social que os padrões
hegemônicos corporais podem causar em pessoas que estejam fora desse padrão.
Embora a minha pesquisa se detenha a verificar as corporalidade dentro do
ciberespaço, não posso deixar de inferir, a partir da conversa com esse senhor, que
os padrões hegemônicos corporais têm influenciado no comportamento dos sujeitos
e sujeitas. Penso que esse comportamento afetado possa ser identificável na
performance do usuário nas redes sociais.
Esta pesquisa tem a intenção de expor a vontade das massas de entender
como se constroem as concepções de corpo no ciberespaço.
De onde vêm os padrões estéticos? Por que cada vez mais existem
modificações corporais?
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A conversa com esse senhor me fez sentir que estou no caminho certo com
a minha pesquisa, pois o universo da minha pesquisa é sobre corpo e
corporalidades e isso está em pauta hoje – as pessoas discutem sobre o corpo nos
mais distintos meios.
Esta pesquisa visa a analisar a forma como as mulheres estão lidando com
as corporalidades no ciberespaço e como as influências das celebridades podem
afetar nessas concepções de corporalidades e identidades.
2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA
2.1 Corpo
Para Goldenberg (2005), a extrema exposição midiática de corpos
excessivamente magros e sem gordura excedente desencadeia sentimentos de
insatisfação nos sujeitos com sua própria estética. Hoje, no Brasil, esse é o corpo
cultuado e reverenciado em grande parte dos espaços de convivência dos sujeitos.
A busca por tal modelo não se restringe apenas a academias e centros de estética,
ou seja, a preocupação com o emagrecimento acontece durante toda a rotina diária,
até mesmo no período de trabalho e nos momentos de lazer existe a preocupação
com o que se pode ingerir. Nesse contexto, a mulher é o gênero mais atingido pelo
modismo, pela imposição da mídia e da sociedade.
O corpo é o primeiro meio de comunicação, pois relaciona o indivíduo com o
meio em que vive, emitindo mensagens que o aproxima, afasta e o individualiza
(WANDERLEY; SILVA 2010). Cada sociedade, de acordo com sua cultura, age
sobre o corpo determinando suas particularidades, criando seus próprios padrões.
Surgem, então, os padrões de beleza que dão referências aos indivíduos para se
construírem como homens e mulheres. Ao longo do tempo, esses modelos
produziram a história corporal (ROSARIO, 2006). Com relação ao corpo, a cultura
dita as regras e os indivíduos, à custa de castigos e recompensas, se adaptam até
chegarem ao momento em que estes padrões de comportamentos são vistos como
naturais. Para se aproximarem do ideal de estética corporal imposto pela sociedade,
muitas pessoas se submetem a dietas rigorosas, praticam exercícios físicos,
realizam intervenções cirúrgicas. O corpo é alvo de obsessão da juventude
(RODRIGUES, 1983).
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2.1.1 Gênero nas Questões Corporais
O corpo feminino talvez seja o tema mais explorado ao longo da história e a
diversidade de suas representações oferece um painel significativo dos papéis
simbólicos a ele atribuídos ao logo dos tempos (FERREIRA, 2009).
O corpo é “mutável e mutante” não apenas pelos fatores fisiológicos que
sobre ele se operam, mas também pelos fatores sociais e culturais que a ele se
atribui (GOELLNER, 2003). Goldenberg (2006) acrescenta que determinadas
características e valores são priorizados prejudicando outros, formando corpos
peculiares a cada sociedade. A formação do corpo padrão se dá a partir do processo
de imitação daqueles que obtiveram sucesso com seu próprio corpo, quenpassam
a ter seus hábitos, comportamentos e atos copiados por aqueles que os admiram.
Surge um vínculo entre corpo e beleza, principalmente quando se refere ao corpo
feminino (LIPOVETSKY, 2000). Na cultura ocidental, assim como em outras, a
beleza se apresenta sempre associada a diversos significados, como prestígio
social, talvez político, ou mesmo como alavanca para uma carreira de sucesso
(OLIVEIRA, 2002). No decorrer dos séculos, o que é tido como belo foi construído
e desconstruído de acordo com o contexto. Na sociedade atual, em que o consumo
se concentra, a aparência se torna fundamental, induzindo os indivíduos a consumir
essas normas sociais de diversas formas, sendo uma delas a imitação de corpos
considerados “perfeitos”. O corpo, por suas formas e usos, pode assim ser
considerado um capital, ou seja, um recurso de poder que os indivíduos utilizam em
um determinado espaço social para nele obter vantagens (GOLDENBERG, 2006).
Segundo Barbosa et. al. (2012), seguindo a lógica de produção capitalista, o corpo
mostra-se tanto oprimido como manipulável, percebido como uma “máquina” de
acúmulo de capital.
Para estudiosos como Michel Foucault, corpo e sexualidade são fonte de
poder e controle social, daí a necessidade de conhecer as várias linguagens que os
permeiam. Inúmeros são os autores que afirmam ser o corpo resultante de uma
construção cultural. Conforme Rodrigues (apud Amparo Caridade, 1999), o corpo é
sede de signos sociais e como tal abarca uma série de valores e ideologias. O corpo
está inscrito em um determinado tempo e espaço, assumindo, de acordo com cada
época e lugar, significados diferentes. Logo, o corpo não é propriedade exclusiva
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do sujeito, uma vez que sua existência está filiada a um outro que com ele se
relaciona.
2.1.2 O Corpo como Objeto Cultural
Muitas são as possibilidades que se apresentam quando o assunto a ser
abordado é o corpo, principalmente quando integrante do cenário contemporâneo.
Por isso, torna-se fundamental abordar o contexto no qual se insere. Não é possível
pensar o corpo hoje, na sua articulação com a subjetividade e a identidade, sem
discutir a evolução do mundo (VILLAÇA; GÓES, 1998). Atualmente, o corpo é objeto
de discussão em diversas áreas, seja no aspecto da saúde, na estética, no meio
artístico ou como suporte para a moda, sempre atuante como um emissor de
mensagens.
O corpo é o que nos torna presentes no mundo. Para Le Breton (1995), corpo
é caracterizado como um vetor da individualização, estabelecendo a fronteira da
identidade pessoal. Por meio dele, constrói-se a relação do indivíduo com o mundo,
em meio ao contexto cultural e social em que se situa. A identidade cultural de cada
pessoa está inscrita em seu corpo e manifesta-se nas informações que emanam
dele e que produzem sentido continuamente. Segundo Le Breton, “antes de
qualquer coisa, a existência é corporal” (2006, p. 7). Portanto, o corpo pode ser
considerado como um índice das mudanças em curso na sociedade, uma vez que
absorve e reflete as informações do ambiente no qual está inserido.
A diferença e a semelhança estão presentes, diariamente, em nossa
sociedade, pois, ao olharmos para qualquer pessoa, logo percebemos que, até certo
ponto, somos fisicamente muito parecidos uns com os outros, mas, ao olharmos
para detalhes, temos características muito diferentes. Se analisarmos gêmeos
univitelinos, perceberemos que cada um poderá ter uma personalidade, jeito e
características diferenciadas do outro e são essas características que fazem com
que cada um de nós se torne único, cada um com suas crenças, costumes e culturas
distintas. As culturas também se diferenciam umas das outras, não havendo apenas
um sistema de valores, mas, sim, inúmeros, pois cada sociedade acaba criando
seus próprios sistemas de valores definidos por direitos e deveres.
Tudo isto é expresso em nós, em nosso corpo, fazendo com que ele se torne
um objeto cultural. Mulheres e homens utilizam adereços, roupas, cortes de cabelos,
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entre outros recursos, para se diferenciarem dos demais. Ao mesmo tempo, os
sujeitos expressam a cultura circunscrita à época.
Denise Bernuzzi aborda a maneira como o corpo é visto ao longo da história,
seja o corpo biológico quanto o simbólico, também mostra diferentes relações que
as mais variadas culturas têm com o corpo. Em seu artigo É possível realizar uma
história do corpo?, a autora enfatiza as diferentes formas de interpretações sobre o
corpo, relacionando aspectos culturais e biológicos ao longo do tempo. Ainda
segundo Bernuzzi (2006):
Território tanto biológico quanto simbólico, processador de virtualidades
infindáveis, campo de forças que não cessa de inquietar e confortar, o
corpo talvez seja o mais belo traço da memória da vida. Verdadeiro arquivo
vivo, inesgotável fonte de desassossego e de prazeres, o corpo de um
indivíduo pode revelar diversos traços de sua subjetividade e de sua
fisiologia, mas ao mesmo tempo escondê-los.

O corpo é o caminho da nossa alma. É com ele que podemos expressar tudo
o que desejamos e é por meio dele que acabamos nos tornando únicos e
insubstituíveis. Dentre outros, é por meio de nossas roupas, adereços e enfeites
que mostramos nossos gostos e nos expressamos.
Padrões de beleza sempre estiveram presentes nas sociedades. Hoje, os
padrões exigem que sejamos magras e, quanto mais magra formos, mais bonitas
seremos, remetendo a modelos construídos pela sociedade como forma de
perfeição, o que, inúmeras vezes, causa insatisfação com nossos próprios corpos.
Por mais diferentes que sejamos, acabamos nos inspirando em determinados
padrões e, assim, seguindo-os, sejam alternativos ou não.
Como citado, o corpo pode ser visto como uma ferramenta de expressão,
pois é por ele que mostramos muito do que realmente somos. Vários indivíduos
utilizam modificações corporais para expressarem suas crenças e opiniões.
Vivemos em um período em que a sociedade está cada vez mais visual e,
diante da globalização, podemos acabar nos tornando reféns de padrões e
exigências sobre nós e nosso corpo. Há, também, tantos problemas psicológicos,
como síndrome de pânico, depressão, bulimia, estresse, medo, entre tantos outros,
que podem gerar um desejo de individualização ainda maior, um aumento no desejo
de atingir o corpo que idealizamos. Há uma grande busca por cirurgias plásticas
estéticas, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica (ISAPS),
que divulga relatórios com números sobre cirurgias plásticas. Nos relatórios, o Brasil
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aparece em terceiro lugar, com 715 mil cirurgias plásticas por ano, ficando atrás
apenas dos Estados Unidos (2,6 milhões) e do Japão (934 mil).
A mídia, em sentido amplo e diverso, é o espaço das práticas de consumo
que demarca, na atualidade, padrões de beleza, estabelece modos de ser e de viver
em torno do corpo ideal. As sociedades de consumo parecem atribuir aos indivíduos
a responsabilidade pela plasticidade de seu corpo. Com esforço e dedicação,
mulheres são persuadidas a alcançar a aparência desejável. Siqueira e Faria (2007)
enfatizam que não é o espetáculo do martírio que interessa para a mídia (os
suplícios e as dificuldades para alcançar o corpo modelo), mas o espetáculo do
resultado das transformações (a conversão do corpo), ou seja, o corpo convertido
ao modelo é o espetáculo. Na lógica espetacular da indústria da beleza, “o culto à
magreza está diretamente associado à imagem de poder, beleza e mobilidade
social” (ANDRADE; BOSI, 2003. p. 117-125). O consumo alienado de mercadorias
faz do corpo um objeto de consumo que tem a capacidade de ser reinventado todos
os dias. A busca pela perfeição corporal é confundida com felicidade e realização
ao ocupar o lugar dos valores morais e éticos, o que acaba gerando grandes
frustrações. Quem lucra com essa inversão das prioridades humanas é a milionária
indústria da beleza. Segundo Maria Cláudia Bonadio (2007. p.),
[...] ainda no limiar do século XIX, a medicina começa a abrandar contra os
prejuízos causados à saúde da mulher pelo uso do espartilho. A peça
comprimia fortemente o tronco e acabavam ocasionando lesões na coluna,
problemas respiratórios e digestivos, sendo perigosa em especial por
mulheres grávidas.

A busca por padrões de beleza exigidos em cada sociedade acaba tornando
as pessoas reféns delas mesmas. Em nossa sociedade, a modificação corporal está
fortemente presente, levando muitas pessoas a fazer imensos esforços para atingir
um corpo idealizado, enquanto outras se modificam de forma extrema para se
diferenciar das demais.
2.1.3 A Estética Corporal na Mídia
Na contemporaneidade, a maioria das pessoas, em maior ou menor grau, se
diz preocupada com a sua estética. Para obter ou para manter a beleza física,
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recorrem a academias, frequentam institutos de beleza e clínicas estéticas e se
submetem a cirurgias plásticas na busca de corpos esculturais.
A fábrica de carros ressalta as qualidades estéticas do seu novo modelo. A
universidade acaba de lançar um curso de estética e cosmetologia. Também é
comum ouvir que determinada pessoa tem senso estético apurado devido à
capacidade de imprimir certa ordem harmoniosa aos seus afazeres, como ao
decorar a casa ou mesmo se vestir.
As noções de estética são algo extremamente presente no nosso cotidiano,
porém algumas vezes não são empregadas de maneira correta.
Estética3 tem, sim, a ver com gosto, mas não podemos julgar se algo está ou
não dentro dos padrões de estética utilizando somente nosso julgamento pessoal.
O que vemos com frequência são pessoas julgando a aparência de outros
com base somente em seus padrões de preferência pessoal e pondo a culpa na
estética, afirmando que esteticamente a roupa não combina, o cabelo está errado,
o peso não está de acordo.
Isso está equivocado, porque estética não é sinônimo de gosto pessoal –
estética tem um conceito específico.
As mulheres ainda são avaliadas primeiro, e principalmente, por sua
aparência, e não por suas atitudes e qualidades. Isso é resquício de uma época em
que mulher não podia estudar nem trabalhar, época em que a aparência feminina
era fundamental para enfeitar o ambiente e se destacar.
Um homem não vai ser considerado menos profissional se for careca, idoso
ou andar como um pato. Caso não use as roupas da moda, será visto como
excêntrico, não como indigno de confiança profissional, mas uma mulher será
criticada em toda a sua aparência (peso, roupas, esmalte, batom, rímel, sombra, cor
e corte de cabelo, espessura e formato da sobrancelha, sapatos, bolsa, brincos,
colares e pulseiras) antes de ser avaliada pelo que tem a dizer. Seu peso e sua
aparência são tratados como assuntos públicos, como se ela estivesse o tempo
todo precisando primeiro ser aprovada como enfeite.

Kant descreve estética no sentido do que se refere ao intuitivo e sensível, como oposto ao lógico
(discursivo, intelectual). Para distinguir se algo é belo ou não, referimos a representação não através
do entendimento ao objecto com vista ao conhecimento, mas mediante a imaginação ao sujeito e ao
seu sentimento de prazer ou desprazer. O juízo de gosto não é, pois, nenhum juízo de conhecimento,
por conseguinte, não é lógico mas estético. (SANTOS, Ribeiro dos. O estatuto da sensibilidade no
pensamento kantiano: Lógica e Poética do pensamento sensível. 1994, p. 13-37)
3
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O modelo ideal de beleza atual, incentivado pela indústria da moda, é
extremamente limitador: para ser bonita é necessário ser jovem, extremamente
magra, alta e com traços europeizados (pele e olhos claros e cabelos lisos). Basta
andar na rua para perceber que é raríssimo alguém ter todas essas características
e praticamente impossível tê-las ao mesmo tempo. Trata-se de um modelo que
ignora a diversidade racial e cultural brasileira. É absurdo que cabelos escuros e
crespos sejam vistos como inadequados e necessitem ser clareados e alisados para
se enquadrar em um ideal de beleza que nega a história das brasileiras.
Um dos efeitos da obsessão em obrigar mulheres a ter o corpo perfeito está
na pressão exercida durante a infância. Em vez de brincar ou estudar, as meninas
são incentivadas a perseguir um corpo ideal desde tenra idade. Antes de aprender
a ler, meninas já aprenderam a usar batom e a ter medo de engordar. É cada vez
mais comum encontrar maquiagem e tintura para cabelos específicos para crianças.
Saltos altos, tratamentos estéticos e gestos limitados para não sujar roupas ou
borrar a maquiagem já são rotina para muitas meninas. Estudar, ter vida social e
tentar ser feliz são valores secundários: o que importa é aprenderem a controlar e
alterar o próprio corpo para obter a aparência perfeita. Durante a puberdade,
incapazes de aceitar as mudanças em suas formas e o aumento do grau de gordura
corporal, muitas meninas se entregam a dietas de emagrecimento, às vezes até
dificultando ou impedindo o processo metabólico natural que levará à menarca. O
impacto em suas vidas varia de problemas com autoestima e insatisfação duradoura
com seu corpo, passando pelo desenvolvimento de distúrbios alimentares e
anorexia, podendo chegar à morte. A pressão para construir e manter o corpo
perfeito resulta em violência física e psicológica. Tentar atingir um modelo inatingível
gera angústia, estresse e sensação de inadequação. A pretexto de modificar quem
não se enquadra no modelo, estimula-se a zombaria e a agressão, chegando ao
ponto de agressão física.
Além da questão da violência, há também a violação do princípio da
igualdade. Não é possível ter igualdade de gênero em um sistema que, desde tenra
idade, força as meninas a se perceberem como fisicamente inadequadas e dificulta
a inclusão social feminina. Também há a violação dos princípios de proteção ao
desenvolvimento físico e mental das crianças de adolescentes.
Em função de esse assunto estar cada vez mais explícito, empresas voltadas
para o público feminino, como a Dove, empresa de produtos de higiene, e a
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empresa de absorventes Always criaram vídeos motivacionais sobre a beleza
feminina e sobre como é ser mulher em um universo tão machista e controlador.
Um exemplo é o vídeo #LikeAGirl, desenvolvido pela empresa de
absorventes Always.
Figura 1 – #LikeAGirl, Propaganda Always, 2015

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs>. Acesso em: 12 abr. 2019.

No vídeo, a expressão “como uma garota” é questionada: “isto é algo ruim?”;
“correr como uma garota: o que significa?”.
No vídeo, solicita-se que várias garotas de idades diferentes e alguns garotos
corram como uma garota. O resultado é que várias jovens reagem correndo fazendo
gestos espalhafatosos e pouco habilidosos.
Quando o mesmo pedido é feito para meninas na faixa dos dez anos de
idade, o resultado é outro e bem diferente: as meninas de dez anos reagem dando
o seu melhor na corrida. Com isso, podemos ver que as mulheres são ensinadas
que elas não podem ser esforçadas, pois elas “correm como garotas”, pois garotas
servem para ser bonitas, não para ser esportistas ou intelectuais, o seu único
trabalho é se manterem atrativas fisicamente.
No comercial citado, podemos ver que as crianças de dez anos ainda não
estavam impregnadas com essa cultura de mulher ter que ser ornamento, mas as
adolescentes, depois de muito ouvirem piadas nas escolas e em filmes, acabam por
ter sua autoconfiança abalada.
Declarações de direitos são fundamentais no combate a todo tipo de
discriminação contra mulheres, inclusive quando gera violência psicológica. Dentre
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as diversas declarações e convenções, destacamos a Convenção de Belém do Pará
(1994), dedicada a combater a violência contra mulheres. O artigo 6º da Convenção
de Belém do Pará declara o direito de a mulher ser valorizada e educada livre de
padrões estereotipados de comportamento e práticas sociais e culturais baseadas
em conceitos de inferioridade ou subordinação, e o artigo 8º, g, considera dever do
Estado incentivar os meios de comunicação a formular diretrizes adequadas de
divulgação que contribuam para a erradicação da violência em todas as suas formas
e enalteçam o respeito pela dignidade da mulher.
O Estado brasileiro vem agindo por meio da Secretaria de Políticas para
Mulheres (SPM), desenvolvendo atuação específica para questionar e combater os
estereótipos sobre mulheres divulgados em anúncios publicitários e programação
televisiva. Ao questionar, propõe mudança de paradigma para que a mídia combata
a violência simbólica contra mulheres.
Uma pesquisa feita pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM)
mostrou que em países como a Suécia, por exemplo, anúncios que exploram o
corpo feminino ou que usam mulheres para vender produtos não ligados ao corpo
feminino são pichados e sofrem repúdio público. Na Espanha, os desfiles de moda
seguem regras para impedir a participação de modelos desnutridas ou jovens
demais. Na Inglaterra, anúncios de maquiagem e produtos tidos como
rejuvenescedores são retirados de circulação se fica evidente o excesso de
manipulação digital da imagem, caracterizando propaganda enganosa.
O Ministério Público de São Paulo tem interferido na indústria da moda,
exigindo modelos negras nas passarelas e proibindo participações de modelos
abaixo de 16 anos ou com o índice de massa corporal, o IMC, abaixo do saudável.
Essa atitude abriu espaço para uma maior diversidade de mulheres nas passarelas.
É necessário ampliar esse tipo de iniciativa para outras áreas. Anúncios
publicitários ainda são bastante discriminatórios; falta diversidade nas revistas e na
televisão; e a aparência física da maioria das apresentadoras de telejornais, bem
como de atrizes e modelos está bem distante da média da população, e não
representa a diversidade das regiões e dos corpos das mulheres brasileiras. É
preciso impedir que seja incentivado um ideal de beleza excludente que atua para
controlar os corpos e restringir a vida das mulheres.
Mulheres são muito mais do que corpos, e corpos são muito mais do que
aparência estética. É importante lembrar disso para combater o controle do corpo
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feminino por meio da imposição midiática de um modelo estético opressor, que
ignora a diversidade e que não contribui para uma vida com mais liberdade para
meninas e mulheres.
Amplamente discutido no plano acadêmico, o corpo feminino encontra na
mídia um espaço no qual representações a seu respeito são amplamente
construídas e reproduzidas. Anúncios publicitários, textos jornalísticos, fotos e
ilustrações na televisão, na Internet e na mídia impressa veiculam discursos, vozes
sobre o corpo e sobre como ele é visto, desejado e vendido. Na mídia impressa, as
capas de revistas são síntese de representações, de imaginários, explorando
largamente o corpo feminino (SIQUEIRA, 2007). Para Caron (2005), o padrão
inatingível de beleza feminino difundido nos meios de comunicação tem construído
estereótipos de mulheres que são inatingíveis para a maioria das consumidoras.
Santos e Veloso (2010) ressaltam que a imagem feminina representada pelos meios
de comunicação apresenta uma linha evolutiva em termos estéticos, que variam ao
longo dos anos e nesse período tem sugerido padrões e modelos para o consumo
da sociedade. O comportamento social recebe influências dessa mídia no que diz
respeito à formatação de um corpo ideal, considerado símbolo de sucesso e poder
entre as mulheres dessas gerações. A padronização desse modelo determina uma
série de fatores, que vai desde os de ordem psicológica até os de ordem social, que
cria o pensamento responsável pela construção de um novo feminino, caracterizado
por um corpo artificial, construído e surreal. Segundo Rodrigues (2004), a mídia tem
forte influência na transformação do pensamento das mulheres. As informações
trazidas pelos meios de comunicação fazem com que se tenha opinião formada a
respeito de vários assuntos. Para o grupo feminino, existem pessoas do meio
artístico que se tornam mitos e modelos a serem seguidos.
A beleza física está exageradamente valorizada na sociedade atual, e
diretamente ligada a um ideal de corpo magro, firme e esbelto. Como consequência,
o obeso sofre uma pressão social por estar fora dos padrões impostos pela
sociedade, o que geral mal-estar e ocasiona discriminações sociais, que geram
dificuldades de relacionamento (SILVA, 2006).
Atualmente, cada vez mais as pessoas investem em seu corpo com o intuito
de obter dele poder de estimulação social, fazendo parte de um mercado de
produtos e serviços. A mídia veicula com frequência corpos que se encaixam em
um padrão estético inacessível para grande parte das pessoas, mediados pelos
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interesses da indústria de consumo. Modelos corporais são evidenciados como
indicativo de beleza. Veicula-se a representação da beleza estética associada a
determinados ideais de saúde, magreza e atitude. Deste modo, a publicidade incita
a recriar-se, segundo o modo ou estilo de vida que ela propaga. Esta lógica atua
nas nossas carências mais profundas, como o medo da morte ou da velhice, que
poderão ser, aparentemente, combatidos ou amenizados com produtos e técnicas
estéticas (BARBOSA, 2011).
2.1.4 Corpo na Arte
O corpo se comunica e se expressa por meio dos sentidos. Ele escuta, sente
e se faz sentir, seja por meio de performances ou de obras que pedem a
participação e a interação do público nas artes visuais, seja pela sonoridade, pela
respiração e pelo ritmo corporal.
Ao pensar sobre o corpo e suas relações com a arte, é importante destacar
a difícil herança que a Modernidade nos deixou com a dissociação entre mente e
corpo e, ainda, dentro desta lógica, a identificação de pensamento, razão e
consciência. A dualidade entre corpo e pensamento tornou-se referência ao
racionalismo, que prioriza a razão e a consciência como ponto de partida para todo
conhecimento.
Ao compreender o corpo como processo, que é constantemente constituído
e reinventado, que participa de outra noção de espaço, além do corpo limitado pela
estrutura física, pensando na arte como um elemento que tem participação na
constituição de diferentes corpos, José Gil (1997, 2004) produz outras respostas
e/ou possibilidades para refletir sobre as relações entre arte e corpo. Inicialmente,
parte-se da ideia de Gil (2004) sobre o significado da “consciência do corpo” como
sendo a impregnação da consciência pelos movimentos do corpo, que é própria da
natureza da consciência.
A arte se abre a todo instante para produzir um sentido, um significado que
não é nem deve ser igual àqueles que se apresentam ou se constituem com o corpo
do outro. Não depende apenas de conhecimento científico, cultural, estético, mas
também, da vivência que cada indivíduo tem com seus sentidos, suas percepções,
suas vontades e seus desejos. A obra não acontece sozinha dentro de museus e
galerias, ela acontece em cada um, no olho, no ouvido, na pele, nessa necessária
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presença do corpo que se modifica a todo instante, que é contingente.
O corpo está presente, é necessário, em todas as linguagens artísticas. É
possível encontrar sempre uma relação direta ou indireta entre corpo e arte. Podese encontrar nas manifestações da arte, ao olhar sua história, diferentes atitudes e
valores conferidos ao corpo.
O corpo na arte é, por vezes, mistério, outras vezes, objeto, modelo, suporte,
matéria. Corpo velado, desvelado, sublime, idealizado, mundano, sagrado, profano,
enfim, há muitas formas de tratar, de dizer, de pensar e de sentir o corpo com a
arte. Não apenas na atitude do artista que pensa, cria e executa o objeto, mas
também na atitude de quem o observa, o contempla ou até mesmo o rejeita. O
público que recebe a arte faz dela, segundo Silva (2003, p. 77), um “prolongamento,
um eco de sua corporeidade”.
Se no teatro, na música e na dança a presença do corpo do intérprete é
essencial, nas artes visuais podemos perceber outras formas para sua
manifestação. Ao longo de toda a história das artes visuais, o corpo foi muito mais
copiado, representado, do que utilizado como matéria-prima ou suporte para a arte.
Desde o mundo grego, as medidas perfeitas compunham o modelo de um corpo
ideal. Na arte religiosa, a imagem do corpo era a emanação do sagrado. Ao se
desprender da religiosidade, o corpo foi encontrado na arte da escultura e da
pintura, especialmente no retrato como forma de registro.
A figura humana é a grande personagem da história da arte. A figura aparece
estilizada, posando, presumindo-se a existência de modelos reais; representando
cenas mitológicas e alegóricas; aparece incorporando a forma de um deus, aludindo
ao divino e ao sagrado; aparece em formas demoníacas e grotescas, alucinatórias,
revelando dimensões infernais da natureza humana; aparece em cenas do cotidiano
indicando o caráter profano das ações humanas; aparece de maneira mais
espiritualizada, quase que desmaterializada.
Com isso, aparentemente, temos a sensação de que o corpo era ou ainda é
apenas um objeto a ser retratado por diferentes métodos e técnicas, servindo a
diferentes intenções e culturas.
No decorrer do século passado, e ainda hoje, o corpo foi deixando de ser
uma representação (como uma ficção de uma realidade anterior), um mero
conteúdo da arte, para ir se tornando cada vez mais uma questão, um problema a
ser explorado sob uma multiplicidade de aspectos e dimensões que colocam em
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evidência a plasticidade do corpo: “é o corpo como algo vivo, na sua vulnerabilidade,
seu estar no mundo, suas transfigurações, que passou a ser interrogado”
(SANTAELLA, 2004. p. 65).
Nos anos 1950, o Expressionismo Abstrato norte-americano ganha nome
próprio: Action Painting, com Jackson Pollock.
O uso corporal do artista sobre suas longas superfícies estiradas ao chão
deu margem a se conceber uma ação no espaço real, a partir de uma ação
de pintura”. Considerado por muitos o “pai” da performance, com suas
atividade corporais libertárias, “introduzindo o sujeito da ação concreta e
definitivamente, o sujeito-artista, na estrutura da obra, tornando-se, ele
mesmo, matéria da obra. (CANONGIA, 2005. p. 13-14)

Em grande parte, as manifestações artísticas durante o século passado
estiveram voltadas para a questão do corpo. Um corpo vivo e atuante tomado não
apenas como suporte para a arte, mas também como o motor da própria obra, o
qual, segundo Canongia (2005), teve início com as manifestações de Jackson
Pollock, Marcel Duchamp e continuou com o happening presente nos anos 1950 e
1960, atingindo seu auge com a body art dos anos 1970 – que contou com a força
libertária dos discursos feministas da época.
Com o expressionismo abstrato, Jackson Pollock (1912-1956), por meio de
seus trabalhos, fez com que o seu processo de criação tivesse destaque, mostrando
que a arte podia explorar novos procedimentos, ultrapassando as questões das
artes visuais e explorando as artes cênicas, utilizando o corpo como principal
instrumento artístico (PIRES, 2005. p. 69). De acordo com Regina Melim, em seu
livro Performance nas Artes Visuais:
[...] a pintura ação de Jackson Pollock seria uma das referencias que
estariam sinalizando novos espaços a serem conquistados nas artes
visuais, afirmando-a como um modo de entrecruzamento das linguagens.
Sobretudo quando, em 1951, o trabalho de Pollock foi apresentado para
uma plateia no Museu de Arte Moderna de Nova Yorque, através da
documentação fotográfica e do filme realizado por Hans Namuth, que
mostrava o artista em ação pintando a tela no chão de seu ateliê. Naquele
momento, a pintura se estabelecia também como um evento performático.
(2008, p. 11)

Percebemos como suas pinturas operam na esfera do inconsciente e os
elementos presentes nelas são prolongamentos do eu do artista. Pollock desafiou
as convenções da pintura ocidental – que pensava a pintura verticalmente – e
transformou o pintar em um ato quase performático, tratando o próprio corpo como
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um instrumento de pintura, explicitando o ato físico de pintar e ampliando as
dimensões de ação do corpo dentro da pintura (CARMINI, 2016).
No trabalho de Pollock, podemos sentir a materialidade que é dada via
corporalidade mesmo sem vermos um corpo figurativo em suas pinturas. Nesse
caso, o gesto é a materialização da corporalidade.
A arte utilizou-se de meios que não se restringiam ao campo visual,
avançando para experiências de natureza sensorial e mesclando áreas distintas da
cultura. Com a linguagem performática, o corpo ganhou espaço de destaque.
Nas artes visuais, quando se fala na relação do vídeo com o corpo, via de
regra se pensa exclusivamente no conteúdo do vídeo, isto é, no assunto que o vídeo
visa a explorar. Se esse assunto diz respeito ao corpo, então se reconhece aí uma
relação da arte videográfica com a corporeidade.
Sob esse aspecto, certamente não só o vídeo, mas também a fotografia e o
filme passaram a explorar, de modo cada vez mais acentuado, desde os anos 1970,
temas inspirados por perspectivas culturais transformativas do corpo, por exemplo,
com novas visões sobre gênero e identidade (SANTAELLA. 2005, p.70).
Segundo Lipovetsky (1987), ainda em 1970, a moda passou a ter uma
influência direta sobre as mulheres da sociedade; o culto à magreza se tornou
visível em todos desfiles, surgindo, então, a anorexia, a bulimia e a busca pelo corpo
idealizado na época.
Como citado por Pires (2005), na década de 1980, a globalização e a pósmodernidade acabam se confundindo por meio do avanço da medicina com a
diversidade, que passam a incentivar o indivíduo a executar, em seu corpo,
alterações de formas, tonalidades e texturas.
Nos anos de 1990, os adeptos da body modification passaram a ter espaços
em novelas, campanhas publicitárias e em filmes, gerando grandes audiências em
programas de televisão, com entrevistas de profissionais da área e com indivíduos
adeptos das práticas (PIRES, 2005).
Podemos considerar que a body modification cria uma relação do corpo
totalmente diferente das que eram estabelecidas pela body art e pela
performance.Não há distinção entre o artista e a obra, entre o sujeito
criador e o objeto criado. O sujeito é o objeto e não deixará de ser,
independente do tempo e do espaço em que se encontre. O tempo de
exposição é o tempo de vida do indivíduo, e o espaço destinado a ela é
composto por todos os ambientes por onde ele circula. (PIRES, 2005. p.
137-138)
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Para alguns artistas, não bastava uma arte que retratasse o corpo, ou que
fosse reproduzida pelo corpo, ela deveria ser reproduzida com o corpo, se tornando
a própria obra.
2.2 Noções sobre o Belo
A beleza sempre foi um grande fascínio da humanidade; o belo sempre está
em voga, nunca sai de moda. Por meio de contexto histórico, podem ser vistas as
várias facetas da beleza e como a sociedade se molda aos diversos padrões no
decorrer do tempo. Desde a Antiguidade, os seres humanos realizavam a distinção
entre os conceitos de beleza e feiura: a beleza como representação de ordem e
simetria e a feiura como manifestação de desordem e imperfeição. Essa antítese
entre o belo e o feio sempre influenciou os padrões de beleza, sendo possível
identificar ao longo da história o apreço generalizado por um ou outro tipo físico, dos
corpos rechonchudos da época renascentista aos corpos excessivamente magros
e esculpidos da atualidade. É possível constatar a influência da cultura e atualmente
da mídia na idealização dos padrões de beleza.
“Belo”- junto com gracioso, bonito, ou sublime, maravilhoso, soberbo e
expressões similares - é um adjetivo que usamos frequentemente para
indicar algo que nos agrada. Parece que nesse sentido aquilo que é belo
é igual aquilo que é bom e, de fato em diversas épocas da históricas criouse um laço estreito entre o Belo e o Bem. (ECO, Umberto, 1932)
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independentemente disso, o conceito de belo vai variar em cada época e cultura.
Segundo Ullmann (2007), na Grécia Antiga, foram encontrados pelo menos
três principais conceitos que refletiam o belo. O conceito de belo se relacionava
com: o mundo, o humano e os padrões sociais como cultura e justiça. Com relação
ao mundo, buscava-se a harmonia; no humano, a simetria do corpo perfeito,
simétrico e belo em sua aparência; quanto à essência espiritual, uma alma culta e
justa. A beleza era digna de honra e respeito. Esse conceito se aplicava diretamente
ao homem, em seu exercício de cidadania, politizado e capaz de desenvolver-se
intelectualmente; ao contrário da mulher, que levava vida em seus aposentos, tinha
seu lugar restrito à casa.
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A filosofia antiga, representada por Sócrates e por Platão, já tratava do tema
sobre a beleza e seu contraponto. Sócrates achava que o feio era algo a não ser
pensado, já Platão compara a feiura ao desequilíbrio e a beleza ao equilíbrio. Ambos
relacionam feiura a uma moral deteriorada e a um estado inferior de existência.
Durante a construção socio-histórica entre o belo, o feio e a sua relação com a
mulher, sempre houve forte tensão. Ser bela correspondia ao despertar os desejos
pecaminosos e ser feia, ao desvio de caráter. No início, a beleza na Grécia Antiga
relacionava-se com os padrões de justiça e moral, posteriormente, acrescentou a
este olhar a simetria das formas.
2.2.1 O Belo e a Questão do Feminino
Na Idade Média, o conceito de beleza feminina tem influência do cristianismo
e da Igreja. Seus valores de caráter e conduta influenciam diretamente na
construção subjetiva da sociedade ocidental. Segundo Eco (2010), filósofos,
teólogos e místicos que discursaram sobre beleza na Idade Média eram todos
representantes da Igreja. A Igreja, por sua vez, tinha padrões morais rígidos e
pensar sobre a beleza feminina era convite à imoralidade e à tentação da carne.
Com as influências das culturas judaica e cristã, a partir da Idade Média, as
representações de nu e culto ao corpo dão lugar ao recato.
Neste período, o olhar sobre a beleza feminina era voltado para comparações
místicas, como escrevem Vilhena, Medeiros e Menezes (2005). A beleza feminina
era vista como algo que conduz ao erro, sua essência era impura e produtora de
mal. A virgem Maria era a única mulher bela e inocente. A mulher bela era a
representação do pecado original, despertava desejo e culpa. A beleza feminina foi
marcada pelo olhar dualista de sagrado e profano na Idade Média, mas também
pelo olhar que condenava a beleza feminina como representação do mal.
O papel da mulher, sua representação e sua beleza na Idade Média são
considerados como a transição da Idade Média para Idade Moderna, marcada por
grandes mudanças: ascensão do protestantismo e desenvolvimento da ciência e da
burguesia. A representação negativa da beleza feminina continua vinculada ao
pecado; representação positiva, no que tange ao belo, está vinculada à
maternidade.
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Um aspecto importante relacionado ao surgimento da burguesia é movimento
conhecido como Renascimento, uma espécie de ruptura com alguns valores da
Igreja e o retorno dos valores greco-romanos e da valorização do belo nas formas,
nas simetrias e no corpo. Na Antiguidade, os gregos criaram os Jogos Olímpicos,
nos quais havia a valorização do corpo masculino. Na Idade Média, a mulher
burguesa ganha outra forma de expressar a beleza: mulher gorda e corada era
símbolo de saúde e riqueza. Nessa época, as mulheres gordinhas (na verdade, as
mulheres nobres que conseguiam se alimentar direito) se tornaram referenciais de
beleza.
A Idade Moderna foi marcada pela grande ruptura dos dogmas da Igreja, pelo
surgimento da burguesia e do Renascimento. As burguesas refletiam o novo
conceito de beleza feminina: gorda e corada, que sinal de boa alimentação. Com o
surgimento e o fortalecimento da burguesia na Idade Moderna, a sociedade passa
a ter um novo modelo fundamentado no capital, no comércio e na família. A
Revolução Francesa evidencia essas marcas da sociedade, marcando também o
término da Idade Moderna e o início da idade contemporânea, em 1879. A
psicanálise surge logo depois, no início do século XX, na tentativa de dar conta da
chamada histeria, apresentada principalmente pela mulher burguesa.
Independentemente de como a beleza é trabalhada e apresentada ao longo
da história, existe um consenso entre o belo e o prazer que este trás: quando se
afirma achar algo belo é porque este traz algum deleite visual. Nesse sentido,
podemos chamar a beleza de satisfação determinada pelo juízo de gosto.
2.3 Celebridades
A palavra “celebridade” virou termo corrente para indicar aqueles indivíduos
que se transformam em alvo privilegiado das mídias. É importante, contudo,
observar que o valor vinculado à fama, na forma como ela vem sendo percebida
hoje por uma parcela considerável da população e das mídias, tem residido muito
mais na exposição do indivíduo do que na existência de algum saber.
O interesse pela figura da celebridade cresce surpreendentemente,
reconhece Andrade (2008). O autor entende que a vida delas pode interessar muito
mais pessoas do que era possível em um passado recente, em uma velocidade
extraordinária, por conta da facilidade de acesso e alcance à informação, pela
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emergência de uma cultura de massa e pela multiplicação de meios de
comunicação de características globais, como a Internet. Meyers (2009) compartilha
dessa visão quando diz que a celebridade é trazida para perto e revelada como uma
pessoa comum pela cobertura de sua vida privada nos meios de comunicação,
como revistas de fofoca, programas de televisão e diversos sites e blogs na Internet.
As estratégias para colocar a si mesmo e a própria vida privada a serviço das
narrativas midiáticas têm se constituído como um verdadeiro trabalho de construção
e manutenção da celebridade, pois sua condição enquanto tal é associada à
constância de aparições no decorrer do tempo. Nesse sentido, a condição de
celebridade articula o ser ao tempo de permanência na mídia, o que indica o quanto
a visibilidade se constitui como instrumento de construção do reconhecimento –
portanto, também de identidade – na contemporaneidade. Afinal, o grau de
celebridade e de reconhecimento costuma ser medido pela quantidade de
exposições no decorrer do tempo
Busco enfatizar perspectivas específicas com que podem ser analisadas
essas figuras complexas que povoam não apenas a cena midiática, mas o
imaginário contemporâneo. Suas entranhas trazem as marcas da cultura de cada
tempo, enfatizando os valores vigentes que agregam a coletividade e movem a vida
social, por isso falar de celebridades é fazer uma leitura da cultura contemporânea.
É importante ressaltar dois eixos quando falamos de celebridades: o primeiro
está relaciona à razão que impulsiona o culto à celebridade e o segundo está
relacionado ao que motiva a busca dos sujeitos por celebridades.
Vivemos um momento em que os sentidos da fama estão passando por
mutações no que diz respeito à busca de reconhecimento, no tocante a
compreender e experimentar a condição do ser célebre no Brasil. A redefinição de
privacidade desde a era das redes sociais vem alterando as estratégias de
autopromoção midiática, vinculadas a esforços conscientes para obter a atenção da
imprensa sempre disposta ao interesse pelo frívolo e efêmero.
Embora a celebridade não constitua em si mesma um fenômeno novo nas
nossas sociedades, ela adquire um sentido bem preciso: trata-se do processo
superficial e passageiro de conhecimento/reconhecimento e culto a uma pessoa,
articulado aos processos de midiatização e aos valores partilhados na nossa
sociedade. As celebridades se configuram em uma dinâmica entre o desejo de
tornar-se célebre e o poder de afetação possibilitado pela partilha. Essa dinâmica
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evidencia os modos como mídia e sociedade se articulam oferecendo os meios de
propagação e volatilidade da fama e convertendo visibilidade em valor social.
As celebridades compõem cada vez mais a cena pública, atualmente elas se
desdobram em inúmeros veículos. A vida profissional e privada dos famosos é
tematizada nos mais diferentes dispositivos midiáticos, convocando sujeitos
comuns a louvar glórias, lamentar quedas ou mesmo zombar dos famosos.
Esta tendência atual da fama de ser cada vez menos mediada por algo
objetivo parece construir o sujeito enquanto o próprio objeto, isto é, o sujeito há de
fazer de si mesmo objeto, expondo-se enquanto alvo de interesse privilegiado.
Nesta perspectiva, o reconhecimento do parâmetro de bem-sucedido passa, mais
e mais, pela exposição midiática do eu.
Na mira do público e da mídia, o comportamento do indivíduo exposto será
alvo de avaliações valorativas, que o enquadrarão em parâmetros materiais, físicos
e morais, de virtude ou vício.
Desta maneira, como diz Sodré, o “padrão ético valorizado para a
conformação de uma personalidade socialmente reconhecida” está advindo, cada
vez mais, das “aparências mitológicas” em detrimento da “história concreta” da
sociedade (2004. p. 133). Isso significa que o processo intersubjetivo de
reconhecimento mútuo, já projetado por Hegel “para dentro das formas
comunicativas de vida” (HONNETH, 2003. p. 46), é cada vez mais alicerçado por
conversações midiatizadas. A celebridade se configura como um personagem das
narrativas midiáticas, que gera padrões de reconhecimento para o eu e para o
mundo.
Os enfoques de tais narrativas sobre intimidade, banalidades e vida cotidiana
do indivíduo parecem enquadrá-lo na mesma perspectiva dos personagens de
folhetins. São, principalmente, os produtos da subjetividade da celebridade – como
o casamento, a gravidez, a briga, a moral, a personalidade, a paquera, o estilo de
vida, as festas etc. – que vão construindo, capítulo a capítulo, o seu mito, a sua
lenda.
As construções simbólicas que se agregam ao eu da celebridade e aos
lugares onde ela insere o seu eu parecem permitir a operação metafísica dos
valores em uma ordem de mundo não transcendente, criando imagens modelares
que buscam representar as virtudes ou o paraíso, ou ainda o seu oposto: os vícios,
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o purgatório. Ainda que tais imagens possam parecer frágeis ou vazias para uns, a
verdade é que funcionam como referência para aqueles que se reconhecem nelas.
Identidade individual é, enfim, mais ou menos o que nos parece acontecer
com a celebridade midiática. Daí surge um paradoxo, pois se por um lado sua
construção passa pela exacerbação do eu que se expõe ao público, por outro, no
processo de exposição, parece se perder a dimensão da individualidade. Embora a
exposição do eu possa ser vivida e percebida como uma mera apresentação da
personalidade, a imagem que se agrega ao eu exposto encarna conceitos e valores
do imaginário, aprisionando o próprio eu em tais padrões de reconhecimento. O que
se cria, assim, é na verdade uma ilusão de individualidade. A alegorização do
indivíduo tende, dessa forma, a levar à perda da dimensão humana e singular da
pessoa, pois esta acaba virando um estereótipo, um símbolo que se confunde com
sua personalidade e seu corpo. Como diz Martín Barbero, os personagens de
tessitura melodramática sempre acabam aprisionados “em signos e esvaziados do
peso e da espessura das vidas humanas” (2001. p. 174).
A personificação de atributos simbólicos parece converter a persona
midiática em uma espécie de Midas ou santo. Afinal, pelo artifício da simbolização,
ela transforma em ouro, ou sacraliza, tanto aquilo que toca como o lugar onde pisa,
e tudo o mais que se associar a si, ao menos enquanto estiver vivendo a condição
de celebridade.
O que nos leva a concluir que as celebridades ostentam aquilo que
determinada sociedade, em um determinado tempo, valoriza.
Esses seriam indícios dos motivos que levam pessoas em uma sociedade
cultuarem uma celebridade.
As celebridades também podem ser vistas como novas mercadorias, às
vezes descartáveis, servindo como produtos para fazer funcionar a máquina do
consumo – fazer comprar os ingressos para shows, as roupas, as aparências,
alimentar falsas ilusões, enganar quem deseja ser enganado. Theodor Adorno
(1987) pontua que
A indústria cultural mantém-se como na origem a serviço das terceiras
pessoas, e mantém as suas afinidades com o superado processo de
circulação de capital, que é o comércio, no qual tem origem. Essa ideologia
apela sobretudo para o sistema de “vedetes”, emprestado da arte
individualista e da sua exploração comercial.
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No clássico conceito de indústria cultural, Adorno (1987) indica que a
dominação capitalista exercida pelos produtos midiáticos, que levam os indivíduos
ao consumo e à alienação, tem como fundamentos centrais o sistema de “vedetes”.
O sistema de vedetes é baseado na divulgação de personalidades supostamente
importantes, o que Adorno chama de “tipos ideais da nova classe média”, dando um
caráter a essas personalidades de aparente individualização ao que de fato se
apresenta como genérico e homogeneizado.
Se por um lado temos a celebridade como um mito, que sacraliza tudo o que
toca, vemos esse ser célebre performar para que suas atitudes correspondam ao
que a sociedade valoriza no momento. Essa celebridade se coloca como
mercadoria, se utiliza como moeda de troca dentro do sistema de consumo
midiático, pois influencia o consumo em seus seguidores e em troca a mídia vai
continuar compartilhando essa celebridade nos mais diversos meios midiáticos. A
orientação do conteúdo está condicionada a uma motivação comercial, em que a
lógica do lucro ultrapassa a expressividade da “arte” da celebridade.
Por outro lado, temos outra vertente do pensamento que enxerga o consumo
midiático não pela lógica da dominação. O consumo não deve ser visto apenas
como uma imposição da produção (pela dinâmica mercadológica), que deve ser
pensado pela lógica da satisfação, do desejo. As celebridades não estariam a
serviço do capitalismo, mas de necessidades do corpo social, necessidade de
celebração, emoção e prazer. Elas seriam o vértice de novas sociabilidades; seriam
objetos de fruição estética, a possibilidade de vivenciar novas experiências. Nesse
sentido, serviriam nem tanto à máquina do consumo, mas ao consumidor, sendo
um processo de seleção e escolha.
Edgar Morin (1989) ressalta a dupla natureza dos olimpianos (na época
restrito somente aos astros de Hollywood): uma natureza humana e divina,
suscetível a provocar dinâmicas alternadas de projeção e identificação. Morin
destaca o quanto o lado divino transcende, da “star” atende às necessidades de
projeção dos indivíduos ordinários, de seu desejo de ir de encontro a beleza, da
força, da coragem, da realização amorosa, da perfeição e plenitude. Ao mesmo
tempo, o lado humano das estrelas, as suas fragilidades, provocam a identificação,
e o público compreende o sofrimento de seu ídolo, partilha de suas dores, é solidário
com suas perdas.
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Os olimpianos visam, acima de tudo, a induzir o consumo em grande escala
da cultura de massa. Símbolo (sobre-humano) da grande mídia, eles ditam normas
de consumo e servem de modelo de vida para o público consumidor. O culto aos
olimpianos nasce do imaginário, dos papéis assumidos por eles na ficção, da
posição que eles ocupam em função de algum trabalho ou de algum feito heroico.
Eles se tornam modelos de vida, mitos de autorrealização da vida privada, e se
beneficiam com isso. Em razão disso, tudo que gira em torno dos “deuses do
Olímpio” é considerado fato relevante para ser levado ao conhecimento público.
As estrelas dominam a cultura de massa, e com ela se comunicam com a
humanidade. O mundo da projeção (ato pelo qual um sujeito une e localiza um fato
psicológico interno a algo exterior) e da identificação (ato pelo qual o sujeito tende
a identificar-se com algo que lhe é externo, sejam pessoas ou coisas) com o real
faz com que a circulação entre a divindade dos deuses do Olímpio e o ser humano
seja permanente. Assim, as estrelas vivem uma vida de luxo, amor, sedução, e
passam a imagem da “verdadeira felicidade”. Os olimpianos estão presentes em
todos os setores da cultura de massa: “no encontro do ímpeto do imaginário para o
real e do real para o imaginário, situam-se as vedetes da grande imprensa, os
‘olimpianos’ modernos”.
O olimpianismo é tendência forte e especial da cultura de massa, ou seja, a
promoção de indivíduos a heróis, vedetes, um misto de humano e sobre-humano.
Conforme os termos de Morin, os “olimpianos são sobre-humanos no papel que eles
encarnam, humanos na existência privada que eles levam”. Para o autor, a mídia
de massa, ao mesmo tempo em que dá aos olimpianos um papel mitológico,
“mergulha em suas vidas privadas a fim de extrair delas a substância humana que
permite a identificação”. Isso faz com que a relação existente entre eles e o público
consumidor seja mais intensa.
A cultura de massa produz seus heróis, seus semideuses e se fundamenta
no espetáculo e na estética.
2.3.1 A Construção das Identidades a partir das Celebridades
É perceptível que o conceito de identidade é – como o de cultura – bastante
complexo para ser definido. Uma identidade é muito mais do que um documento de
identificação (no caso brasileiro) ou uma característica em comum que permite uma
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comparação quanto à natureza de objetos e seres. A construção identitária se dá
por meio de distinções, de relações com as alteridades (HALL, 2000; BONIN,
2011a), envolvendo “contextos e dimensões relacionais que conformam estes
âmbitos de alteridade” (BONIN, 2011a. p.151).
A definição de identidade proposta por Castells (1999) é bastante adequada
à sugestão de análise da caracterização e influência da celebridade na sociedade
brasileira. Ele entende por identidade o processo de construção de significados
fundamentado em atributos culturais. Mais do que isso, a construção de identidades
utiliza suprimentos oriundos de diversas áreas, tais como história, geografia,
religião, arte, e faz uso da memória coletiva e das fantasias pessoais para se
legitimar na sociedade. A celebridade, nesse aspecto, está presente no que o autor
chamou de “fantasias pessoais”, que, por sua vez, fazem parte da memória coletiva,
ou seja, celebridades são apenas seletos indivíduos que promovem a vinculação de
grupos sociais em função da imagem que sustentam. Dessa forma, homens e
mulheres procuram se identificar com grupos, “com certeza e para sempre”, em um
mundo em que tudo está continuamente em mutação (HOBSBAWM apud
BAUMAN, 2004. p. 20); um mundo de vínculos voláteis que traz a sensação de viver
reunido por meio do consumo. Esse consumo, porém, só tem valor quando os
produtos estão atrelados a ícones da mídia, ou seja, a venda não é do produto em
si, mas da imagem da celebridade que explicita e da consequente identidade grupal
que representa. Sugere-se que os processos de identificação podem ser diferentes
e, por essa diferença, são singulares, e assim a procura da identidade não pode
deixar de dividir e separar (BAUMAN, 2004). Isso nos mostra que o indivíduo
compra a imagem da celebridade justamente por representar uma identidade
exclusiva e, assim, o mesmo mundo que reúne seres mortais ao redor do ícone
separa a celebridade, que é mitificada. Para Hall (1999), atualmente a questão da
identidade está sendo amplamente discutida na teoria social, já que estão surgindo
novas identidades no fragmentado indivíduo moderno.
Baudrillard (2000) conceitua esse sujeito como fractal, ou seja, não é apenas
fragmentado, mas, sim, estilhaçado. Portanto, um mundo com tantas mudanças é
de fato desestabilizador do sujeito, pois “compartilhamos e participamos de, ao
mesmo tempo e sucessivamente, uma série de ‘mundos’ e uma diversidade de
imagens, de acordo com a nossa posição no ‘mundo’”.
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É possível reconhecer nessa situação um duplo deslocamento, tanto
desenvolvido no mundo cultural e social como na dimensão psicológica, resultando
em uma crise de identidade para o indivíduo, ou, como traz o autor Hall (2003), “uma
celebração móvel”, na qual o sujeito assume identidades transitórias em diferentes
momentos (2003, pp. 81-83). Nessa “celebração móvel”, quem atua na
(re)construção das relações sociais é a mídia, pela criação e divulgação de
celebridades que são constantemente remodeladas, a fim de vender um estilo
sedutor, uma imagem glamurosa e uma aparência fashion, agregando pessoas ao
seu redor. Ao imitarmos a celebridade, apropriando-nos de sua aparência,
vestimentas e linguagem, criamos representações de nós mesmos, a nossa versão
“mortal” enaltecida pela publicidade (BAUDRILLARD, 1995. p. 209). Esse processo
que desempenha um papel fundamental na construção do indivíduo, por meio de
uma troca entre homem e mundo, é denominado mimese e pode ser reforçado,
esclarece Christoph Wulf (2004, p. 120), quando “os outros são parte do eu” e
quando as ações oriundas do imaginário, as representações e as imagens também
se referem à mimese social, e não somente às ações sociais reais. Na criação
mimética, “o homem sai de si, assemelha-se ao mundo e tem a possibilidade de
levar o mundo exterior para o seu mundo interior” (p. 141), porém é importante
refletir quais aspectos do mundo exterior provocam o encantamento desse
indivíduo.
É importante ressaltar que a sociedade de consumo atual injeta mudanças
repentinas de comportamento que podem acarretar descontinuidade na identidade
dos indivíduos.
Castells (1999) expõe que toda a adoração de ícones são fatores
culturalmente construídos e isso mostra que toda construção de uma celebridade é
fruto das necessidades humanas de viver em grupo, criadas pela mídia de massas.
Sabemos que as concepções acerca da definição de identidades culturais
vêm transformando-se ao longo do tempo, já que não são mais dadas pelas
condições nas quais a pessoa nasce, tampouco de maneira impositiva, mas,
sobretudo, pelo que o sujeito assume (CORTINA, 2005. p. 155). Cortina afirma que
“A identidade não nos é dada, mas a negociamos – daí a importância das lutas
sociais empreendidas para obter o reconhecimento dos outros significativos” (2005.
p. 156).
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Essas negociações que ocorrem no entorno da construção social da
identidade nos levam a percebê-la não como pura, mas como heterogênea – de
forma semelhante à heterogeneidade presente em qualquer grupo social. Para
Cuche (1999. p. 192), “nenhum grupo, nenhum indivíduo, está fechado a priori em
uma identidade unidimensional. O caráter flutuante que se presta a diversas
interpretações ou manipulações é característico da identidade”. Para este autor,
isso é o que “dificulta a definição desta identidade” (1999. p. 192). A definição ou
delimitação identitária é complexificada e, simultaneamente, flexibilizada pelo
caráter multidimensional e dinâmico das identidades, de forma que “a identidade
conhece variações, presta-se a reformulações e até a manipulações” (CUCHE,
1999. p. 196). Essas manipulações podem ser identificadas vindo também das
celebridades e do consumo midiático.
Hall (2003. p. 8) percebe as identidades culturais como aspectos identitários
que “surgem do nosso ‘pertencimento’ a culturas étnicas, raciais, lingüísticas,
religiosas e, acima de tudo, nacionais”. Além de relacionar a identidade cultural ao
compartilhamento de “patrimônios comuns” (língua, religião, artes, trabalho,
esportes, festas etc.), acrescenta que ela é um “processo dinâmico, de construção
continuada, que se alimenta de várias fontes no tempo e no espaço”.
Hall 2003 explica que “as velhas identidades, que por tanto tempo
estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades
e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado”.
Dessa forma, a “crise de identidade” é tida como uma fração de um processo de
transformação maior, que está “deslocando as estruturas e processos centrais das
sociedades modernas” (HALL, 2003. p. 7).
A crise de identidade pode ser, pelo menos em parte, explicada na
capacidade de as identidades se contradizerem, cruzando-se ou deslocando-se
mutuamente. Essas contradições podem atuar tanto na sociedade e nos grupos
sociais quanto no interior da mente dos indivíduos, não havendo possibilidade de
constituição de uma “identidade singular” que alinhe diferentes identidades e
consiga abranger em uma “identidade mestra” todos os interesses sociais dos
indivíduos (HALL, 2003. p. 20).
Também é válido ressaltar que as identidades são contraditórias e que as
pessoas participam de várias simultaneamente, em combinações às vezes
conflitantes. Vale também dizer que essa identidade muda com a forma como o
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sujeito é interpelado ou representado, e que sua identificação nem sempre é
automática, isto é, ela precisa ser conquistada e pode ser alienada politicamente.
Assim como Hall, Miranda Simeão (2003. p. 69) defende a existência de mais
de uma identidade e sugere que essas identidades podem ser complementares ou
conflitantes:
Já foi dito com muita propriedade que, em vez de se falar de identidade
como uma coisa acabada, deveríamos falar de uma identificação, de um
processo, e que essa identidade nunca é plena dentro dos indivíduos, ao
contrário, ela precisa ser "preenchida" e desenvolvida.

A defesa de crenças, tradições e traços identitários pode contribuir de
maneira relevante para preservar a memória e as peculiaridades de uma sociedade,
porém também pode ir de encontro a valores universais que preservam a dignidade
humana. Oliveira (2010) cita exemplos como “a subordinação da mulher em
diferentes culturas, a circuncisão feminina, o cerceamento da liberdade individual”,
para ilustrar situações em que a proteção da identidade cultural local e os direitos
dos seres humanos entram em conflito.
Podemos pensar a idealização de um padrão de beleza específico como uma
construção da identidade brasileira. Existe uma normativa com relação ao
comportamento feminino, com relação à forma de a mulher brasileira pensar e se
comportar e de se relacionar com o seu corpo. Essas normativas, em grande parte,
vêm do seu condicionamento como “mulher” imposto pela sociedade brasileira, que
ainda enxerga a mulher como inferior ao homem.
2.4 Performance
A performance utiliza uma linguagem que pode agregar música, dança,
poesia, vídeo, teatro, ritual. Na performance, o que interessa é apresentar e
formalizar o ritual.
Quando falamos em performance, não podemos deixar de lado o
pensamento de Glusber (1987. p. 103), para o qual a performance não é vista como
um jogo, mas, sim, como “uma máquina simbólica, que na sua multiplicação artística
aponta os caminhos do desenvolvimento corporal, utilizando os recursos mais
cotidianos com os fins mais inéditos”.
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Performance, embora catalogada como categoria nas artes visuais, carrega
influências de outras artes, como dança, teatro, música experimental, uma vez que
surgiu da confluência dessas formas, em um contexto de democracia e liberdade
emergentes. Performance também agrega preceitos de rituais e cerimônias,
retomando origens primitivas do ser humano, inclusive com mutilações corporais.
Contudo, não se compromete com cânones ou formatos estéticos, o que caracteriza
a sua posição não convencional e provocativa. Os fatores de risco, como
manipulação corporal e certa agressividade em gestos e atos, talvez sejam em
decorrência de sua oposição à questão da arte oficializada, sistematizada e
mercadológica, ao menos na razão inicial de seu surgimento. Porém, com o passar
do tempo, até as formas menos convencionais tendem a virar convenção. Nesse
sentido, a questão da transgressão se minimiza, pelo menos no que tange aos
limites do próprio campo da arte.
Para alguns artistas, a performance não deveria somente retratar o corpo, ou
ser reproduzida pelo corpo, ela deveria ser reproduzida com o corpo, se tornando a
própria obra, e a obra só faria sentido se houvesse a interação do público.
A performance, em sua razão estrutural, é uma arte que acontece em tempo
e espaço real, carecendo de um corpo humano presente e atuante como material.
A presença do outro, ou dos outros (espectadores), é elemento estético vital para
esta arte. Sua natureza se caracteriza como multidisciplinar. Richard Schechner
(2000. p. 13) aponta que:
As performances marcam identidades, modificam e redimensionam o
tempo, enfeitam e remodelam o corpo, contam histórias, permite que se
jogue com condutas repetidas, que sejam preparadas e ensaiadas,
apresentadas e representadas tais condutas. Depois de tão ampla
generalização, devo dizer que todo gênero de performance e toda instância
particular de um gênero é resumidamente, específica e diferente de todas
as demais.

Trajando paletó e gravata pretos, camisa branca, levando na mão um vasinho
com pequenas flores amarelas, o artista William Pope.L rasteja pelas ruas de Nova
Iorque. Esta performance – Rastejamento na Tompkins Square (Tompkins Square
Crawl, 1991) – é parte de uma série de rastejamentos iniciada no final dos anos
1970. A operação é mínima: em vez do caminhar civil, civilizado, bípede, Pope.L
desiste da verticalidade e se arrasta como um bicho rasteiro ou como um soldado
em campo de batalha. Em vez de evitar sujar o paletó e movimentar-se de modo
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eficiente e discreto como o bom senso e o senso comum recomendam, o performer
emporcalha-se, executando uma ação extenuante e de forte impacto visual em sua
dissonância comportamental. Em vez de otimizar custo e benefício, utiliza o máximo
de energia para realizar deslocamento mínimo, ou seja, perde tempo em vez de
ganhar tempo na cidade capital do capital. Fato é que William Pope.L, homem afroamericano de origem humilde, por meio de uma ação de simplicidade atroz,
radicaliza seu atrito (contato) com o corpo do mundo e literaliza o atrito (resistência),
indo contra as normas de boa conduta neste mundo.
Os conceitos aqui abordados foram escolhidos justamente por permitirem a
exploração da pessoa em sua referência singular, com relação ao meio social.
Prioriza-se um olhar sobre a pessoa que se mostra em ações performáticas
socialmente estruturadas.
Turner (1987. p. 74) desenvolve um modo de interpretação do ritual e dos
comportamentos das pessoas baseado em uma metáfora teatral, que ele chama de
drama social:
Eu comecei a ver um sistema social ou um “campo” como um conjunto de
processos pouco integrados, alguns aspectos comuns, algumas formas
persistentes, controladas por princípios de ação discrepantes expressos
em regras de costume que são ocasionalmente incompatíveis entre si.
Este olhar deriva de um método de descrição e análise que eu chamei
“análise do drama social”.

A análise do drama social de Turner enfatiza fenômenos descontínuos e
desarmônicos que emergem na sociedade por meio de performances teatrais, com
personagens, atores, enredo e público, que proporcionam aos participantes um
momento de mudança nos papéis por eles desempenhados no grupo. O drama
social aparece em momentos de crise, quando a unidade social é abalada. O intuito
de Turner (1974. p. 33), ao longo de suas obras, é descrever um modelo de
interpretação do social que assume um caráter estético a partir daquilo que as
pessoas mostram no ritual vivido:
Eu vi pessoas interagindo e as consequências de suas interações. Então
eu vi uma forma no processo social. Esta forma é essencialmente
dramática. Minha metáfora e modelo era uma forma estética, um produto
da cultura e não da natureza. (...) um sistema cultural depende não apenas
de seus significados conhecidos como também da própria ação humana e
das potencialidades de mudanças nas relações entre os homens.
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O autor relaciona a teatralidade dos fenômenos religiosos com aspectos da
vida das pessoas que passam usualmente despercebidos no cotidiano, como
sentimentos aversivos, mágoas, rancores, medo e angústias oriundos das relações
sociais e de catástrofes naturais, que, como performance, emergem e expressamse na forma de danças, sons e liturgias.
Podemos pensar as frustrações acerca dos estereótipos de beleza como um
dos motivos para a performance das usuárias de redes sociais, no sentido de que,
a partir de uma imagem editada, conseguem performar sobre suas próprias
frustrações corporais, sociais. A partir da performance, elas podem criar um
imaginário de fama, em que elas são os seres célebres.
Para o autor o teatro, performance funciona como um meio pelo qual os
conflitos são narrados em linguagem própria, e o ritual torna-se um espaço em que
serão expressos e significados.
No campo da psicologia, Jacob Moreno utilizou-se de elementos
performáticos para promover um trabalho sobre o “drama interno” de pessoas em
grupo. Por meio de processos catárticos, os conflitos internos emergem no
psicodrama, proporcionando aos atores (usuários) uma chance de elaboração
desses processos.
O que se segue é uma tentativa de explorar de forma analítica a dinâmica
desse sujeito, que em ato mostra-se capaz de viver personagens relacionados a
elementos tanto de sua própria psique quanto do contexto social em que está
inserido.
No entanto, nesta pesquisa deixarei de lado qualquer tentativa de definir a
natureza dos fenômenos ditos psíquicos, desempenhados por participantes do
drama social. Não tenho interesse em pressupor e investigar uma natureza
pretensamente mental do funcionamento da pessoa, tão somente pretendendo
procurar nos significados culturais uma linha de rastreamento do sujeito como
exposto em ato.
Para realizar este estudo, adoto uma perspectiva mais propriamente
fenomenológica e ontológica do que psicológica sobre o indivíduo.
Com os romanos, surge a pessoa reconhecida como um fato do direito.
Segundo Marcel Mauss (1984. p. 227):
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a pessoa é algo além de um fato de organização, mais do que o nome ou
o direito reconhecido a um personagem e mais do que uma máscara, ritual
é um fato fundamental do direito. Em direito, dizem os juristas: nada há
além das “personae”, das “res” e das “actiones”.

Surge nesse processo de formação jurídica o reconhecimento de que essa
pessoa encontra-se em uma linhagem familiar, tem nome e sobrenome e suas
ações podem ser julgadas por leis como um fato moral.
Com o advento do cristianismo, a pessoa passa a ter um lado metafísico
relacionado a uma alma individual, ideia presente até hoje no pensamento ocidental.
A porção espiritual da pessoa passou a ser um fato reconhecido socialmente.
Vemos, então, que da pessoa como um personagem passa-se, via noção de
um fato moral, para sua compreensão como condição espiritual, até tomar o status
de uma categoria: “a partir de então, está feita a revolução das mentalidades, cada
um de nós tem o seu eu – eco das Declarações dos Direitos, que Kant e Fichte
precederam” (MAUSS, 1974. p. 239).
A performance pode ser encontrada na quebra de regras, na manutenção de
regras, ou pode servir para chamar a atenção sobre “mudanças de estatutos
sociais” (TURNER, 1987. p. 81). O autor abre espaço para o agrupamento de
elementos presentes na vida das pessoas, como conflitos, afetos e desejos, junto à
cognição. A psicologia aparece concretamente na pessoa e não apenas é uma parte
abstrata das entidades socioculturais.
A performance aparece como uma espécie de atuação, no sentido
psicanalítico do termo, em que a emoção real é simbolizada por um elemento da
própria cultura. Permanece a coesão social, porém o conflito é mostrado.
Como foi dito anteriormente, essas performances adquirem o caráter de um
teatro, no qual os participantes agem como atores, promovendo um espetáculo.
Podemos, então, refletir a teatralidade como forma de comunicação não verbal.
Outra definição possível para performance – não excludente, mas
complementar – está relacionada ao desenvolvimento de uma tomada de posição.
Viveiros de Castro (2002) fala em “ativar poderes de um outro corpo”. Nesse
sentido, então, a performance será um processo de alienação: momento em que
me alieno de mim mesmo, tornando-me outro. Ela é, precisamente, o encontro do
ser com aquilo que o ultrapassa.
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2.4.1 A Imagem Performática
Hoje, mais do que nunca, a imagem faz conviver com sua dimensão
representacional, uma dimensão performativa: ali, se performam formas de vida.
Seja na mídia, nas artes visuais ou no cinema, não são poucas as experiências em
que as imagens parecem não apenas representar ou figurar – não apenas, vale
ressaltar – mas inventar, produzir formas de vida, que mantêm com a obra uma
relação de continuidade (em certos aspectos) e descontinuidade (em outros). Com
isso, é possível afirmar que as performances que ali se produzem (dos autores e
dos personagens) estão, simultaneamente, no mundo vivido e no mundo imaginado
– elas são, a um só tempo, forma de vida e forma da imagem.
A performance é o momento de uma exposição. Um corpo se expõe e ao se
expor cria a situação na qual se expõe, não sem, no mesmo gesto, criar-se a si
mesmo. Uma forma aparece e ganha forma não previamente, mas à medida em
que aparece.
Uma exposição, uma presença, uma emergência: totalidade precária, a
performance articula uma força e uma forma. Nessa articulação, ela deseja a forma
– improvável – na medida em que é constantemente ameaçada – por vezes,
arruinada – por uma força que a transforma, que a faz defasar, alienar-se de si
mesma. No âmbito de nossa discussão, diríamos que a performance se encontra
exatamente na passagem entre as formas de vida e as formas da imagem, entre o
vivido e o imaginado. Ela é o que torna, afinal de contas, estes domínios imbricados
um ao outro, produzindo-se justamente em seu limiar.
Essa situação liminar da performance nos lembra a perspectiva de Turner
(1987), quando se apropria das formulações de Arnold Van Gennep acerca dos ritos
de passagem. A performance seria uma transição entre dois estados, envolvendo a
fase da separação, da transição (propriamente liminar) e da incorporação. É
interessante notar que, no momento da transição, a entidade liminar está como que
suspensa, na indistinção entre um e outro estado, não tendo status ou propriedade.
De fato, se tomada sob a égide da representação, à performance destinamse duas possibilidades: ser ou não verdadeira; diante de um mundo já dado,
adequar-se ou não aos critérios de verdade. Eis o mundo: resta-nos representá-lo,
reproduzi-lo, interpretá-lo, reencená-lo, mais ou menos adequadamente. A
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performance seria, nesse caso, a atualização, por meio do corpo, deste trabalho de
duplicação do mundo, deste processo de proliferação dos signos.
Por isso, essa perspectiva submete o corpo a uma espécie de ordem do
discurso, de ordem da representação: a performance como encarnação, em um
corpo, de uma vontade de verdade ou mesmo sua negação, não importa. O que
importa é que ela está lá, a pautar nossas condutas.
O mundo da referência esperaria a representação, como um objeto a ser
“capturado” pela imagem.
Nesse caso, podemos aceitar o caráter parcial das representações, em sua
tentativa de adequação ao mundo. Podemos aceitar ainda o caráter aberto das
interpretações. Como atualização de uma relação de representação com o mundo,
a performance pode, quem sabe, instaurar para o sujeito um lugar relativo,
hesitante, um lugar de dúvida.
Não há um mundo além de nossas perspectivas, mas sempre por elas
agenciado: as perspectivas, que se criam por um corpo situado.
O critério valorativo de uma performance não passa mais pela verdade – sua
adequação ao mundo da referência ou sua “autenticidade” –, mas – léxico caro aos
tempos atuais! – pela efetividade de sua operação, por sua produtividade, por sua
eficácia. Assim, performar é menos encenar, fantasiar ou mascarar um corpo do
que produzi-lo, reinventá-lo.
Uma crítica das imagens – não às imagens – passaria pela percepção de
que, sim, elas enganam, mas em um outro sentido, isto é, as aparências enganam
não porque são falsas confrontadas à nossa vontade de verdade, mas por um
motivo mais “pragmático”: por meio delas, entre a ficção e o real, mundos se criam,
breves ontologias fabulosas e/ou perigosas nas quais efetivamente habitamos. Para
Viveiros de Castro, “as aparências enganam porque nunca se pode estar certo
sobre qual é o ponto de vista dominante, isto é, que mundo está em vigor quando
se interage com outrem” (2002. p. 397).
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3 POSSIBILIDADES TEÓRICO-METODOLÓGICAS
3.1 O Pensamento Complexo e a Experiência Mental
Devemos levar em conta todo o processo mental durante a construção da
pesquisa científica, pois durante esse processo o pesquisador será influenciado
pelos meios.
A passagem do analógico para o digital é um marco muito importante, uma
vez que essa mudança afeta toda a sociedade, perpassando a cultura. A partir
disso, os nossos referenciais também serão alterados.
Essa mudança cultural na sociedade – como aponta Maldonado (2013) –
ocorre quando a mediação tecnológica comunicacional deixa de ser apenas
instrumental para converter-se em experimental, ou seja, a tecnologia introduz mais
do que novas ferramentas, ela traz uma transformação de possibilidades do pensar.
Deve-se aproveitar essas mudanças na forma do pensar para incorporá-la
dentro da pesquisa. O lado criativo, o lado artesanal da pesquisa deve ser mantido
para que ele traga um novo ponto de vista a partir de uma mesma visão. Quando
nos vemos dentro de um problema de pesquisa, tentamos ser o mais racional
possível, mas mudar a perspectiva pode ser uma ótima solução.
Esta pesquisa pretende explicitar diversos métodos de forma a convergirem
para mostrar a interconexão entre os métodos na formação da transmetodologia.
Além disso, também procura utilizar uma linguagem simples e clara para que mais
pessoas possam acessar o seu conteúdo. Esta pesquisa busca o entendimento das
estruturas a partir de uma análise das relações interpessoais dos sujeitos, levando
em conta a sua individualidade e a maneira como o indivíduo opera em sociedade.
Pensar a teoria por um viés mais abstrato e artístico pode trazer ótimos
resultados, mas não podemos esquecer que a pesquisa está constantemente sendo
cruzada pelas experiências do pesquisador, sejam elas vivenciadas ou a partir de
relatos.
Mills (1975) nos diz que “ter experiência” significa que seu passado influi e
afeta o presente e que define a sua capacidade de experiência futura.
É fato que não conseguimos separar as nossas vivências de nossa pesquisa,
mas existem várias formas e métodos de utilizarmos essas vivências de maneira
produtiva dentro da pesquisa. Não devemos, por exemplo, negar as nossas
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experiências: é possível criar um arquivo em que seja possível unir nossas
experiências pessoais e as atividades profissionais; devemos tentar juntar o que
estamos fazendo intelectualmente com o fazer pessoal. Uma vez anotadas, essas
experiências podem nos levar a um raciocínio mais sistemático, além de também
possibilitar o fazer criativo e inventivo dentro da pesquisa, pois o nosso pensamento
está sempre permeado por nossas vivências, sejam culturais, de lazer etc.
Outro fato que deve ser considerado é o de que a nossa forma de pensar é
cruzada também pelo momento em que vivemos dentro da sociedade. Hoje, com a
era digital e com o boom dos youtubers e redes sociais, podemos nos aproximar de
nossos ídolos, algo que antes não era possível. Hoje, podemos ver suas posições
políticas e o que fazem em seus momentos de lazer e essas informações acabam
perambulando o nosso imaginário, chagando à forma de estruturar o pensamento.
Podemos pensar o quanto o digital tem influenciando de maneira positiva
dentro da sociedade, desde a invenção do rádio, que permitiu aproximar culturas
distintas. O rádio era um estreitador de culturas: ele tinha o poder de criar um ethos
compartilhado, transformando o dia a dia em algo intensamente midiatizado. Os
meios entram na psique das pessoas, mudando seus jeitos de perceber e
compreender o mundo.
Quando nos aproximamos de outras culturas, nos aproximamos de outros
sujeitos, que são diferentes de nós. Essas diferenças podem causar estranhamento,
mas devemos nos aproximar do diferente para identificar semelhanças e diminuir
os preconceitos, para então criarmos empatia pelo próximo.
Gumbrecht (1998) diz que tudo que tem forma tem uma referência externa e
interna. Sendo assim, sempre que eu considero o “eu” enquanto sistema, preciso
considerar outros que não sejam “eu”.
O pensar compartilhado criado por esse ethos cultural faz com que os
indivíduos percebam o outro não como algo anormal, pois, no momento que tomam
conhecimento sobre hábitos e costumes do outro, ele já não é tão estranho. Passese, então, a notar semelhanças, não mais as diferenças – isto é, passa-se a procurar
um sentido no outro e a concebê-lo como o não “eu”.
Segundo

Gumbrecht

(1998),

não

temos

critérios

para

distinguir

interpretações adequadas de projeções inadequadas que fazemos. Essas
projeções são feitas a partir de nós mesmos, da nossa visão de mundo. Em função
disso, o exercício de alteridade se faz muito importante, ou seja, devemos ver o
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outro pelo olhar do outro, não pelo nosso olhar, impregnado por nossas vivências e
nossos hábitos culturais.
Todas as sociedades necessitam se compor de modo tolerante, democrático,
solidário e artístico. Nessa dinâmica, os conhecimentos científicos precisam compor
relacionamentos interpessoais, culturais e políticos.
Esse caráter interdisciplinar está presente desde a formação da
comunicação, desde quando a comunicação é vista como uma ciência e se
desprende das ciências sociais, passando a ser uma disciplina autônoma. Com
essa mudança, surge a necessidade de uma metodologia que una várias áreas do
saber para vivenciar a transformação das práticas culturais comunicacionais
contemporâneas.
O paradigma epistemológico refere-se a uma maneira de conhecer o
fenômeno da comunicação que se pretende estudar. É inegável a importância da
instância epistemológica e teórica no desenvolvimento de todas as fases da
investigação, porém lidamos hoje com teorias da complexidade e com objetos cada
vez mais complexos, fluidos e sistêmicos. Aqui, então, estabelece-se a grande
problemática para o pesquisador: saber lidar de forma epistêmica com os objetos,
mas sem esquecer suas singularidades e especificidades.
Esta pesquisa é marcada pela complexidade, desde nossa problemática até
a definição do objeto de pesquisa, que não se trata de um objeto “concreto”, mas
de um processo. Por essa razão, essa pesquisa só seria sustentada
epistemologicamente se por uma teoria que enxergasse e aceitasse o complexo.
Em meio a esse cenário, surge a necessidade de uma nova postura do
pesquisador, que seria capaz de interpretar sem limitar. Como afirma Gaston
Bachelard, “[...] a ciência contemporânea exige a introdução de novos princípios
epistemológicos que ultrapassem o cartesianismo e a visão funcionalista da
simplificação e da redução” (apud MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003. p. 49). Essa
é uma exigência contemporânea, uma necessidade de repensar a ciência com
urgência, uma vez que
um pensamento complexo nunca é um pensamento completo. Não pode
sê-lo, porque é um pensamento articulante e multidimensional. A
ambiguidade do pensamento complexo é dar conta das articulações entre
domínios disciplinares fraturados pelo pensamento desagregador (um dos
principais aspectos do pensamento simplificador).[...][O pensamento
complexo] reconhece também o estado transitório e quase esquemático
de todo conceito. Pressupõe o reconhecimento de um princípio de
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incompletude e de incerteza. Pressupõe, também, por princípio, o
reconhecimento dos vínculos entre as entidades que nosso pensamento
deve necessariamente diferenciar entre si, mas não isolar. (MORIN;
CIURANA; MOTTA, 2003. p. 54)

Morin (2003) também nos alerta para termos cuidado como vamos organizar
um pensamento complexo.
[...] essa organização provoca coações que inibem as potencialidades
existentes em cada parte [...]. Porém, ao mesmo tempo, o todo organizado
é alguma coisa a mais do que a soma das partes, porque faz surgir
qualidades que não existiriam nessa organização; essas qualidades são
“emergentes”, ou seja, podem ser constatadas empiricamente, sem ser
dedutíveis logicamente.

Portanto, ao aceitar o pensamento complexo, devemos redobrar nossa
atenção para o cuidado com a simplificação da complexidade.
3.2 Teoria das Materialidades
O conceito de materialidades visa a tratar as mídias para além de uma
hermenêutica da comunicação. A teoria parte do princípio de que toda forma de
comunicação é feita a partir de suportes materiais, que devem ser analisados antes
de serem interpretados ou abstraídos de suas características materiais. Segundo
Erick Felinto (2001),
falar em ‘materialidades da comunicação’ significa ter em mente que todo
ato de comunicação exige a presença de um suporte material para efetivarse. Que os atos comunicacionais envolvam necessariamente a
intervenção de materialidades, significantes ou meios pode parecer-nos
uma ideia já tão assentada e natural que indigna de menção. Mas é
precisamente essa naturalidade que acaba por ocultar diversos aspectos
e consequências importantes das materialidades na comunicação – tais
como a ideia de que a materialidade do meio de transmissão influencia e
até certo ponto determina a estruturação da mensagem comunicacional.

Uma abordagem filosófica da ocultação da materialidade pode ser
encontrada, por exemplo, na obra de Jacques Derrida (1973). O autor da
Gramatologia traduz toda a história do pensamento filosófico do ocidente em um
processo de precedência indevida do inteligível sobre o sensível, do significado
sobre o significante. Por meio de uma “metafísica da presença”, o espiritual é
valorizado em detrimento da corporalidade – o material é desqualificado como
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obstáculo ao sentido. O filósofo mostra como o logocentrismo é uma forma de anular
o significante e o sensível.
De fato, Derrida constitui uma das referências iniciais da chamada teoria das
materialidades da comunicação. Podemos encontrar ecos também na teoria
ecológica de McLuhan e em Walter Benjamin.
Pela teoria das materialidades, devemos reconhecer o papel dos artefatos e
dos atores na comunicação. É, portanto, contra a imaterialidade da comunicação
que essa teoria surge.
Para Ernest Gumbrecht (2010, p. 15), o sentido não deve se sobrepor ao
suporte e à materialidade. Isso, no entanto, não significa que seja impossível. Para
o autor, em síntese, importam as condições materiais que possibilitam a emergência
do sentido, ou seja, trata-se de problematizar o ato interpretativo:
O compromisso de lutar contra a tendência da cultura contemporânea de
abandonar, e até esquecer, a possibilidade de uma relação com o mundo
fundada na presença. Mais especificamente, assume o compromisso de
lutar contra a diminuição sistemática da presença e contra a centralidade
incontestada da interpretação nas disciplinas do que chamamos “Artes” e
“Humanidades”.

Nesse contexto, trata-se de focalizar o significante (“as coisas do mundo”)
independentemente de seus significados. Há, em Gumbrecht, certa fascinação com
as formas (os materiais, os suportes, a corporeidade bruta) da expressão. Para este
autor, apreender a “produção de presença” é apreender “todos os tipos de eventos
e processos nos quais se inicia ou se intensifica o impacto dos objetos ‘presentes’
sobre corpos humanos” (p. 13). Para Gumbrecht, uma “presença” é algo tangível,
com o qual mantenho uma relação no espaço e que tem algum tipo de impacto
sobre o meu corpo e os meus sentidos. Entre a “substancialidade do ser” e a
“universalidade da interpretação”, Gumbrecht opta pela primeira. Ele ainda propõe
um equilíbrio entre os efeitos de sentido e os efeitos de presença.
Aqui, pretendo chamar atenção para a materialidade dos processos com as
mídias locativas, mas sem abrir mão de formas interpretativas da espacialização.
Interessa enfrentar o problema da materialidade para incluir a mediação técnica no
cerne do processo e avaliar o papel que os lugares concretos passam a
desempenhar.
Com a Internet móvel e locativa, não se trata de investigar as relações
desmaterializadas do ciberespaço. Como tudo se passa em um contexto local,
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concreto e material, é necessário olhar como uma rede de atores (redes,
dispositivos, sujeitos, contexto) altera o processo comunicacional no espaço
urbano; como se tensionam comunicação e espacialização. Para Gumbrecht (2010,
p. 32),
O passo em direção às “materialidades da comunicação” abrira nossos
olhos para uma multiplicidade de temas fascinantes, que poderiam ser
resumidos (pelo menos, aproximadamente) nos conceitos de “história dos
media” e “cultura do corpo”. Nosso fascínio fundamental surgiu da questão
de saber como os diferentes meios – as diferentes “materialidades” – de
comunicação afetariam o sentido que transportavam. Já não
acreditávamos que um complexo de sentido pudesse estar separado da
sua medialidade, isto é, da diferença de aspecto entre uma página
impressa, a tela de um computador ou uma mensagem eletrônica. Mas
ainda não sabíamos muito bem como lidar com essa interface de sentido
e materialidade.

Karl Ludwig Pfeiffer define um dos mais importantes princípios da nova teoria:
“a comunicação é encarada menos como uma troca de significados, de ideias sobre
[algo], e mais como uma performance posta em movimento por meio de vários
significantes materializados” (1994. p. 6). Trata-se, assim, de uma empresa
epistemológica essencialmente preocupada com “as potencialidades e pressões da
estilização que reside em técnicas, tecnologias, materiais, procedimentos e ‘meios’
(media)”.
O corpo vai, portanto, tornar-se um importante elemento de materialidade na
reflexão sobre os atos comunicacionais.
Vale a pena pensar sobre o espaço que esse corpo vai “ocupar” dentro da
teoria das materialidades, se já não temos mais a distinção entre online e offline,
podemos estar perdendo as noções de corpo ligado à matéria. O corpo pode ser de
carne e sangue, assim como pode ser digital, mantendo ainda sua materialidade.
A teoria das materialidades aparece como extremamente útil para a reflexão
em torno das novas tecnologias da comunicação e da informação. A interação entre
corpo e máquina, entre sistemas de pensamento humanos e sistemas binários,
entre o real e o virtual, constitui um problema particularmente interessante para os
instrumentos da teoria das materialidades.
Vivian Sobchack adverte que nenhuma tecnologia é neutra, mas “informada
historicamente não apenas por sua materialidade como também por seu contexto
político econômico e social”. Nesse sentido, Sobchack sugere que as novas
tecnologias já estão promovendo o desaparecimento da cultura da imagem, assim
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como do corpo. Surge uma curiosa inversão, na qual a materialidade das novas
tecnologias determina um imaginário de imaterialidade para os sujeitos humanos.
As fantasias sobre a transferência (download) de consciências humanas para
computadores confirmam essa ideia. Sobchack estuda também as características
dos movimentos, da cinesia determinada pela materialidade das novas tecnologias
– o ritmo da utilização de teclados e mouses – para buscar entender suas
consequências sobre os usuários.
Gumbrich (1992) traz o pensamento formulado pelo teórico alemão Friedrich
Kittler, que escreveu um livro, traduzido para o inglês como Discourse Networks, em
1800-1900, dedicado à materialidade dos meios de comunicação, no qual diz que
O pensamento de Nietzsche poderia ter sido influenciado pela forma da
máquina de escrever com a qual trabalhava, isto é, influenciado pelo
movimento corporal imposto pelo formato arredondado da máquina de
escrever.

Importa destacar a conexão, quer dizer, a acoplagem ocorrida entre a
materialidade de um meio de comunicação e a materialidade de um movimento
corporal imposto pelo meio e o que tradicionalmente denominamos “produções
intelectuais”.
3.3 Imaginário
No campo da comunicação, o imaginário começa a se tornar noção-chave
para um entendimento que conecte as dimensões política, social, histórica e cultural
dos fenômenos. O imaginário é o lugar dos entressaberes, o que liga todas as
disciplinas entre si. Apesar do crescimento do termo imaginário nos contextos de
pesquisa em Comunicação, ainda é dada pouca atenção à sua definição. Talvez
por essa negligência, talvez pelo prolongamento inconsciente de preconceitos
científicos, o imaginário é tratado mais como tema do que como ponto de vista nas
pesquisas em comunicação, sendo abordado de modo alusivo.
Tanto a mídia quanto a pesquisa da área da comunicação buscam no termo
imaginário algum apoio para designar fatos e contextos bastante variados, desde
um sentido muito restrito, aquele que se equivale a oposição ao real, até um sentido
muito amplo, sinônimo de imaginação e/ou conjunto de coisas imaginadas. De um
modo particular, cada um desses usos desvaloriza o imaginário, seja por rejeitá-lo
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como parte do real, tornando o imaginário o escoamento de tudo o que não se
consegue precisar bem, mas que se acredita ter alguma importância em contextos
socioculturais e epistemológicos.
O imaginário de que tratamos aqui não é um objeto de estudo em si e sim
um ponto de vista sob o qual o pesquisador se coloca, uma perspectiva que ele
assume, uma dimensão que ele explora. Isso resulta do caráter transversal do
imaginário, que atravessa todas as produções humanas. É possível estudar
empiricamente o imaginário porque ele se epifaniza em cada manifestação criativa,
sendo a menor de suas unidades detectáveis a imagem simbólica.
Nesta pesquisa, utilizo algumas noções que convergem para uma heurística
dos estudos do imaginário, especialmente os filiados a Gilbert Durand, Mircea
Eliade, Karl Jung, para então se descreverem alguns métodos de estudo do
imaginário e se refletir sobre sua utilidade e eficácia no campo da comunicação.
A atividade do imaginário, portanto, não se restringe à criação da fantasia no
cinema e na literatura em que ela chega mesmo a ser óbvia e os estudos podem
ser limitadores. Para tentarmos ler o mundo, será necessário compreender que o
imaginário, por meio do mito, reside também nas atividades humanas, como a
filosofia, a ciência, a arte e a religião.
O imaginário é sistema organizador de imagens que se configura por meio
do mito.
Neste trabalho, serão abordados alguns conceitos de imaginário para que
seja possível fazer as análises das imagens da cantora Anitta e de suas fãs. Sendo
assim, se fazem necessários os conceitos de imagem, mito, arquétipo e trajeto
antropológico, que serão abordados ao longo dos capítulos seguintes.
3.4 Mito
O mito era utilizado pelos gregos como forma de expressão daquilo que
sentiam e vivenciavam e sobretudo era utilizado na explicação de fenômenos e
sentimentos que não eram compreendidos. Os mitos existem desde épocas
imemoriais e são empregados com o propósito de compreender e explicar o mundo
e a humanidade.
De acordo com Mircea Eliade (2006:18), “Conhecer os mitos é aprender o
segredo da origem das coisas”.
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Há diversas conceituações sobre os mitos, porém, se levarmos em conta a
acepção transcendental da temática mítica, teremos como principal função do mito
na literatura a compreensão da existência, isto é, o entendimento do sentido que a
razão jamais poderá captar. Essa conceituação de natureza transcendental vai de
encontro ao pensamento de Schuller (1994:10), ao afirmar que
“O mito é a narrativa das coisas que foram, que são e que serão. Buscando
apanhar a totalidade no fluxo do devir, o mito se faz epopéia, preocupado
que está em compreender, a partir do passado remoto, a direção futura,
através do presente”.

De acordo com Ana Maria Lisboa de Mello, o mito é cheio de significado e
desvelador das relações humanas. Segundo esta teórica do imaginário (2002:28),
“os mitos surgem da necessidade biológica de adaptação do ser humano à
sociedade; a mitologia é o útero da iniciação da humanidade à vida e à morte”.
Ligados aos conceitos arquetípicos, eles manifestam-se por meio de símbolos e
imagens, e com isso tornam-se modelos, padrões de conduta para grande parte dos
comportamentos humanos, atribuindo a eles significação e valor.
Por meio dessas fabulações míticas, as relações humanas vão sendo
desveladas e assim os elementos mitológicos se tornam fonte de significação,
motivo de reiteração e perpetuadores de padrões comportamentais. A intenção
moral por trás dessas fabulações nos leva de volta ao princípio, à origem das
experiências e de todo o comportamento humano, e o que nutre o pensamento
mítico é exatamente essa intencionalidade; é por ela que os padrões de
comportamento se personificam e se tornam referenciais para a nossa caminhada
existencial.
3.4.1 O Mito de Narciso e o Comportamento das Fãs da Anitta no Instagram
Percebo a construção corporal feminina exposta no Instagram como uma
ressignificação simbólica do mito de Narciso – os mitos são atualizadores das
verdades presentes nos seres humanos. Quando analisado, o mito de Narciso,
narrado na obra Metamorfoses, de autoria do poeta latino Ovídio, considerado
modelo de completude na recriação e descrição dos mitos antigo, é possível
elucidar de que modo os recursos míticos são influentes nas percepções das
corporalidades das fãs da cantora Anitta e das usuárias da rede social Instagram,
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bem como de que forma eles manifestam uma relação com a atemporalidade da
condição humana.
Considerado o pai da psicologia analítica, Jung sistematiza o conceito de
inconsciente coletivo (2002: 15):
Uma camada mais ou menos superficial do inconsciente é
indubitavelmente pessoal. Nós a denominamos inconsciente pessoal.
Este, porém, repousa sobre uma camada mais profunda, que já não tem
sua origem em experiências ou aquisições pessoais, sendo inata. Esta
camada mais profunda é o que chamamos inconsciente coletivo.

Desse modo, analisando semelhanças e divergências entre as imagens e
símbolos de diversas culturas, Jung chega à conclusão da existência de uma
espécie de arquivo, um depósito da história da humanidade no pensamento humano
– um conteúdo imagético e simbólico que habita os pensamentos de toda a
humanidade, dando a esses conteúdos compartilhados o nome de arquétipos.
Baseado nessas conclusões, Jung afirma que (2002: 42-3):
Basta saber que não existe uma só idéia ou concepção essencial que não
possua antecedentes históricos. Em última análise, estes se fundamentam
em formas arquetípicas primordiais, cuja concretude data de uma época
em que a consciência ainda não pensava, mas percebia.

Percebo a corporalidade feminina como algo arquetipal e que é necessário
recorrer aos mitos para tentar experienciá-la de uma forma mais abrangente.
Porém, não devemos esquecer que o arquétipo, segundo Jung, não é algo palpável,
mas uma experiência impossível de ser vivida pelos humanos, uma experiência
passível aos deuses e aos mitos. Então, o que me cabe nessa pesquisa é, por meio
do mito de Narciso, tentar buscar indícios arquetípicos da intenção de formação das
corporalidades. De acordo com Ovídio, mais antigo narrador do célebre mito,
Narciso era um jovem de extraordinária beleza, fruto da união arrebatadora entre o
rio Céfiso e a náiade Liríope. O mancebo conquistava inúmeros corações, tamanha
sua beleza e formosura, embora nenhum deles despertassem os seus sentimentos:
Narciso com dezesseis anos de idade poderia passar tanto por moça
quanto por homem; homens e mulheres disputavam seu amor; mas
naquele delgado rapazinho o orgulho era tão forte, que nenhuma pessoa
conseguia agradá-lo. (OVÍDIO, 2003: 61)

Segundo a narrativa de Ovídio, quando Narciso nasceu, sua mãe, a ninfa
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Liríope, foi ao encontro do sapiente Tirésias para interrogá-lo acerca do destino de
seu filho. É preciso salientar que essa visita de Liríope ao sábio cego não se deu
somente por curiosidade, mas, sim, porque a beleza desmedida do recém-nascido
perturbou o coração da mãe, uma vez que naquela época a beleza fora do comum
em mortais era algo censurável e passível de punição, sendo essa característica
permitida somente às divindades. Ao ser questionado se Narciso, por sua tamanha
beleza, sobreviveria por longos anos, o sábio Tirésias respondeu: sim, se ele nunca
descobrir a si mesmo. A resposta que obteve do profeta assombrou, ainda mais a
ninfa mãe, porém o tempo passou e Narciso cresceu, sempre formoso. Jovem e de
extrema beleza, muitas moças e ninfas queriam o seu amor, mas o rapaz
desprezava a todas, até que o seu destino se entrelaça com a figura de Eco. De
acordo com a mitologia grega, Eco era uma linda ninfa que acompanhava a deusa
Ártemis em suas caçadas, e seu único defeito era falar demais. Um belo dia, Eco
encontra a deusa Juno, que desconfiada de que seu marido, Júpiter, estivesse a se
divertir com as ninfas da floresta, estava a procurá-lo. Eco, sabendo do perigo
corrido por Júpiter e, acima de tudo, pelas ninfas, tenta distrair a deusa até que
Júpiter possa se livrar do flagrante e que as ninfas consigam fugir. Ao perceber a
manobra, Juno se enche de ira e repreende a ninfa Eco com um castigo que durará
até o fim dos seus dias.
Nessa ocasião, Eco tinha um corpo, não era apenas uma voz. Gostava de
conversar, mas não tinha o poder da palavra, exceto o poder de responder
às últimas palavras ouvidas. Juno a fez assim: quando ela fora procurar
por Júpiter em cima de alguma ninfa, nas montanhas, Eco fez a deusa
parar, falando, até que a ninfa fugisse. Juno, para castiga-la, disse: “a
língua que tentou me enganar encurtará, terá pouco uso, a voz será um
resumo, daqui em diante”. Não eram palavras vãs; Eco ficou condenada a
repetir sempre a última palavra que ouve, e nada além. (OVÍDIO, 2003: 62)

Ao se deparar com a beleza de Narciso, a ninfa se apaixonou por ele.
Impotente para se declarar ao seu amado, ela se põe a segui-lo, ansiando um
momento em que pudesse revelar ao jovem mancebo todo seu amor e admiração.
Um belo dia, estava Narciso a caçar quando se viu perdido dos companheiros de
caça. Na tentativa de reencontrá-los, o belo jovem diz: “tem alguém aí?”; Eco vê,
então, a oportunidade de dialogar com o ser amado e rapidamente responde: “aí”.
Narciso, atônito, põe-se a procurar o dono daquela voz. O que se passa a seguir é
narrado por Ovídio (2003: 62-63):
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Ele olhou para os lados, intrigado, e chamou mais alto “Venha até mim!”
“Venha até mim!” foi a resposta que obteve. Ele olhou para trás, e não viu
ninguém se aproximando; “Por que você foge de mim?” e ouviu sua
pergunta repetida nas árvores. “Vamos ficar juntos!” Não havia nada que
Eco quisesse mais repetir do que isso, “Vamos ficar juntos!” E para reforçar
suas palavras, saiu do bosque com os braços prontos para enlaçar o
pescoço dele. Mas Narciso se retraiu: “Fique longe de mim!”, gritou ele, “e
não me toque! Eu morreria antes de lhe dar alguma chance”. “Lhe dar uma
chance”, e isso foi tudo O que ela disse dali em diante, rejeitada e
buscando esconder-se, envergonhada, na floresta fechada, em cavernas
solitárias. Mesmo assim, o amor atrelou-se a ela e só fez crescer seu
sofrimento; ela não conseguia dormir, corroeu-se, definhou, ficou
macilenta e abatida, seu corpo secou e enrugou até que a voz, apenas, e
os ossos, restaram, e aí sobrou só a voz, porque os ossos viraram pedra.
Ela se escondeu nas florestas e ninguém mais a viu andando pelas
montanhas, mas todos conseguiam ouvi-la, porque sua voz ainda vive.

Assim como Eco, muitas jovens e ninfas se apaixonaram por Narciso, mas
ele desprezava a todas. Um dia, um dos muitos jovens desdenhados por ele,
cansado de tanto desprezo, ergueu as mãos para o céu e disse: “possa Narciso
amar um dia, de modo que ele próprio não consiga ganhar a criatura que ama!”.
Nêmesis, a divindade punidora do crime e das más ações, sempre atenta e a
postos, escutou esse pedido e o satisfez. Havia uma fonte límpida, de águas
prateadas e cristalinas, de que jamais homem, animal ou pássaro algum se tinham
aproximado. Durante uma de suas caçadas, Narciso, cansado pelo esforço, foi
descansar por ali. Ao se inclinar para beber da água da fonte, viu sua imagem
refletida na água e encantou-se com a visão. Fascinado, apaixonou-se por si
mesmo, sem saber que aquela imagem era a sua, refletida no espelho das águas.
Nada conseguia arrancar Narciso da contemplação, nem fome, nem sede, nem
sono. Várias vezes lançou os braços dentro da água para tentar inutilmente reter
com um abraço aquele ser encantador. Desesperado e quase sem forças, foram
estas suas últimas palavras: “adeus, amado rapaz, em vão adorado!”. As ninfas,
juntamente com Eco, choraram tristemente pela morte de Narciso. Já preparavam
para o seu corpo uma pira quando notaram que desaparecera. No seu lugar, havia
apenas uma flor amarela, com pétalas brancas no centro, a qual deram o nome de
narciso.
O mito de Narciso trata do vazio da condição humana, da efemeridade da
beleza e de sensações que a ela se aliam: a solidão, o reflexo, o engano, a inveja
e a morte; ele coloca o homem diante da problemática de identificação entre o “eu”
e o “outro”, “a vitalidade e atualidade de um mito se medem pela sua receptividade
e pelas variações desta mesma receptividade”. Evocado por imagens como a água,
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o espelho, o reflexo e a sombra, o mito é constantemente reatualizado nas
fotografias postadas pelas fãs da Anitta no Instagram, atingindo, por meio de suas
sensações, características como o reflexo, a sombra e o duplo, o homem em sua
temporalidade. É em decorrência dessa “atemporalidade narcísica” que Narciso
continua a tocar a anima humana.
De acordo com Donaldo Schuller (1994:13), “todos vimos nossa imagem
refletida em alguma superfície lisa algum dia e ficamos perturbados”. Os contornos
refletidos são os nossos? Vemos outro ou vemos a nós mesmos? Por isso Narciso
nos interessa, por isso ele é histórico. Narciso é a metaforização do ser humano em
declínio pela incapacidade de amar, de olhar para o outro, uma vez que Narciso
“cai” dentro de si, o referido mito trabalha a incompletude existencial dos seres
humanos, abarcando o duplo, o refletir-se no espelho, o amor a si próprio e a
necessidade da iluminação interior para o entendimento de si mesmo, ao tempo em
que demonstra o quão perigoso é esse processo de autorrevelação. É assim,
utilizando o mito de Narciso e sua simbologia do espelhamento para refletir acerca
da essência do existir humano, que podemos aproximar as imagens postadas pelas
fãs da Anitta ao universo mítico-imaginário que demonstra a superficialidade –
simbolizada pelo espelho e pela água – em que vive o ser humano.
3.5 Imagem
Deve-se ter preocupação ao definir imagem, pois este é um conceito mutável
que vem se alterado a muito tempo de acordo com o olhar de quem vê e conceitua
a imagem.
A imagem é utilizada por todas as áreas do conhecimento e por esse motivo
cada área vai conceituá-la da maneira que for conveniente a seus olhares.
Nesse sentido, as imagens podem estar imersas em ambientes tão diversos
quanto distantes, como as esferas do culto, da arte, da informação, da educação,
do entretenimento, da medicina, dependendo, obviamente, da variedade de funções
que ocupa em uma determinada cultura. Embora grande parte da experiência com
o mundo das imagens esteja circunscrita ao âmbito da comunicação massiva,
devemos admitir que a realidade com que ela se apresenta é extremamente variada
e complexa.
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Apesar de lidarmos geralmente com imagens físicas, veiculadas a partir de
uma mídia, o historiador da arte Hans Belting (2007) atenta para o fato de que além
das imagens exógenas, existe um universo endógeno de imagens, provenientes de
sonhos, devaneios ou do simples processo do pensamento. Nesse sentido, o corpo
também é um local ocupado por imagens. A criação de uma imagem pode envolver
tanto a materialização de imagens, que antes se situavam em nossas mentes,
quanto a inspiração de novas imagens mentais a partir de uma imagem física.
Pensar o estatuto da imagem para qualquer época ou qualquer lugar significa
decifrar a ordem dos componentes que a definem como um conceito. Uma teoria da
imagem, assim, nunca é uma disciplina estável e regular, que conta a história de
um objeto cuja ordem dos componentes conceituais sempre foi a mesma. Por
exemplo, Ernst Gombrich (2011, p. 40) explica que “os [povos] primitivos são, por
vezes, vagos a respeito do que é real e do que é imagem”. O homem primitivo não
distinguia o real do imaginário. Assim, podemos entender que os desenhos
presentes nas paredes das cavernas faziam parte de um processo mítico,
imaginário e cultural do ser humano. Essas imagens, portanto, não seguiam uma
ordem estética, reforçada pelo fato das pinturas estarem no fundo das cavernas em
locais de difícil acesso, fazendo parte de algum ritual ou de uma crença dessa
sociedade.
A complexidade conceitual da imagem deve considerar o acúmulo de nossas
experiências culturais, imaginárias, sociais e técnicas. Assim, admitimos que, se
atribuímos determinados valores às imagens técnicas, se estabelecemos certos
compromissos entre imagem e o mundo por ela representado, é porque,
historicamente, passamos por experiências decisivas no âmbito da cultura, da
sociedade e das tecnologias da informação para alcançarmos a condição atual em
que nos relacionamos com o universo das imagens.
De acordo com Jean-Jacques Wunenburger (2019), a imagem poderia
designar o conjunto de imagens mentais e materiais que se apresentam antes de
tudo como reproduções do real.
Vilém Flusser (2009) descreve a imagem como um biombo do mundo
encobrindo o verdadeiro processo simbólico que está por trás, tornando o homem
um admirador de imagens construídas. Esse ocultamento do significado simbólico
irá fazer com que o ser humano passe a acreditar cegamente nas imagens
processadas e interferidas.
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O homem, ao invés de se servir das imagens em função do mundo, passa
a viver em função de imagens. Não mais decifra as cenas da imagem como
significados do mundo, mas o próprio mundo vai sendo vivenciado como
conjunto de cenas. Tal inversão da função das imagens é idolatria
(FLUSSER, 2009, p.9).

No cotidiano, a ideia de imagem costuma ser associada a qualquer
“representação gráfica, plástica ou fotográfica de pessoa ou de objeto” ou ainda a
“representação dinâmica, cinematográfica ou televisionada, de pessoa, animal,
objeto, cena, etc.” (FERREIRA, 1999).
Nos estudos do imaginário, imagem é o modo de a consciência
(re)apresentar objetos que não se apresentam diretamente à sensibilidade
(DURAND, 2000. p. 10).
Aqui, já se torna útil mencionar também a noção de símbolo. Segundo Carl
Gustav Jung (2008), símbolos são imagens produzidas no inconsciente do ser
humano e sinais permitem reconhecer o propósito de objetos, imagens e siglas,
mesmo que sejam simples abreviações ou marcas comerciais.
Quando se trata a imagem no campo do simbólico, significa reativar uma
disposição de um componente da imagem que não a reconhece como conceito,
pois a imaginação simbólica não é conceitual.
Gilbert Durand (2000) afirma que o símbolo demonstra uma predileção pelo
não sensível, surreal ou sobrenatural, aquilo que não podendo ser apreendido
diretamente pelo pensamento necessita de uma imagem que o presentifique.
Se grande parte das imagens é produto da luz, reivindica uma transparência
lógica, um sentido unívoco (educação, informação), ou mesmo estético,
oferecendo-se mais aos sentidos do que à mente, o simbólico repousa na sombra,
refrata a luz e nos exige um modo de pensar mítico e um modo de ação mágica.
Não é sem propósito, desse modo, a relação das primeiras imagens figurativas com
a escuridão das cavernas.
Como visto, existem muitas formas de conceituar imagem, porém devemos
ter o cuidado ao estabelecer as distinções entre os diversos tipos de imagem e
cuidar para não empregar a palavra em um sentido tão amplo que acabe não
designando nada.
Para este trabalho, faz-se necessário conceituar imagem-máscara e
diferenciar imagem simbólica de imagem técnica. As imagens técnicas são

63
materiais, produzidas pelo homem com o auxílio de aparelho e as imagens
simbólicas são imateriais e intrínsecas ao ser humano.
3.5.1 Imagem Simbólica
A imagem simbólica, ou seja, aquela que não depende diretamente do senso
de percepção, parece ser refratária a qualquer objetividade explicativa, categórica
ou universal e, simultaneamente, permeável aos mais distintos métodos de
interpretação. Ao contrário das imagens técnicas, as imagens simbólicas não têm
molduras nem passam por enquadramentos, não têm formato físico ou suporte
material, são imagens mentais nascidas no corpo humano; porque temos um corpo,
um cérebro, uma condição humana; imagens que, assim como arquétipos,
símbolos, mitos e metáforas, constituem o imaginário antropológico.
As coisas só existem através da ‘figura’ que lhes dá o pensamento
objetificante, elas são eminentemente ‘símbolos’, já que só se mantêm na
coerência da percepção, da concepção, do julgamento ou do raciocínio
pelo sentido que as impregna (DURAND, 1988, pp. 58-59).

Quando uma imagem se reúne com um sentido, um aspecto vivenciado,
temos um símbolo. Isso quer dizer que o símbolo tem uma relação natural com algo
ausente ou impossível de ser percebido (COELHO, 1997ª. p. 343). As imagens
simbólicas mantêm uma relação de sentido não gratuita com seu significado.
3.5.2 Imagem Técnica
As imagens técnicas seriam a materialização, ou transcodificação, de
conceitos científicos muito difíceis de serem decifrados. As imagens produzidas por
esses

aparelhos

representam

a

realização

de

algumas

das

limitadas

potencialidades que eles têm e quem os utiliza estaria desprovido de liberdade.
Vilém Flusser (1985) constatou que é apenas aparente a ideia de que os
aparelhos de codificação produzem imagens cujos significados se imprimem de
forma automática sobre sua superfície e supostamente eliminam a intervenção do
homem em sua criação. Flusser destacou que não é possível pensar em uma
duplicação inocente do mundo, porque as máquinas semióticas, como câmeras e
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computadores, estão programadas para gerar imagens de determinada maneira,
segundo princípios científicos estabelecidos previamente.
Porém, ainda que se considere que a fotografia, por exemplo, não dispõe
códigos intrínsecos ao aparato, é necessário ter em conta que se pode intervir nela
em outros níveis de codificação, como pelo enquadramento, pela escolha da
objetiva, pelas opções de diafragma, pelo tipo de revelação e pelo positivado.
O ser humano não consegue exteriorizar imagens senão por meio de alguma
mediação técnica, já que é impossível fornecer aos demais acesso direto a seu
pensamento ou a sua imaginação.
3.5.3 Imagem-Máscara
Percebo o uso das redes sociais como uma prática ritualística, visto que as
interações nas redes sociais são uma prática cotidiana.
As imagens postadas no Instagram, nesse sentido, cumprem uma função
ritualística, tomando a forma de vestimentas, adornos, pinturas corporais,
máscaras, que adquirem objetivos diversos, mas, sobretudo, de se constituírem
como dispositivos que aderem mais facilmente ao imaginário, sugando suas
energias e efetivando seu papel na reorganização cultural e psíquica de uma
comunidade.
A máscara suspende o tempo e o espaço de vivências cotidianas e confere
a ele o poder sobrenatural de um deus ou de uma força da natureza. O homem,
assim, empresta temporalmente sua vida e identidade a deuses e a seres
imaginários. A máscara ritualiza um processo de possessão que desemboca,
literalmente, na vertigem.
De acordo com Jean-Jacques Wunenburger (2019), a imagem-máscara, ao
se sobrepor à identidade de quem a carrega, favorece, neste espaço e tempo
mágicos, uma disposição psíquica para o transe, para estados alterados de
consciência, uma vez que se trata de viver e experimentar uma outra espécie de
vida e de identidade.
A imagem, neste contexto, vampiriza a vida das coisas e assume parte sua
essência. Ela, até certo ponto, pretende representar, ou melhor, reapresentar algo
ao espírito.

65
3.6 Inconsciente Coletivo
Conforme Jung, o inconsciente é formado por uma camada superficial, o
inconsciente pessoal, que repousa sobre uma camada mais profunda, desvinculada
de experiências ou aquisições pessoais, inata, cuja denominação inconsciente
coletiva remete à natureza universal, e não estritamente individual, do inconsciente
como um todo. Contrariamente à psique pessoal, o inconsciente tem conteúdos e
modos de comportamento idênticos em todos os seres humanos, constituindo um
substrato psíquico comum de natureza psíquica suprapessoal que existe em cada
indivíduo (JUNG, 2002. p. 15), cujos elementos são espelhados pelo imaginário
antropológico.
Ao passo que os conteúdos do inconsciente pessoal apresentam complexos
de tonalidade emocional, os elementos do inconsciente coletivo são chamados
arquétipos, “imagens universais que existiram desde os tempos mais remotos”
(JUNG,

2002.

p.

16),

explicitadas

como

componentes

impessoais,

socioculturalmente herdadas. São imagens coletivas, “cuja existência étnica há
muito é conhecida”, ou seja, imagens ancestrais que se propagaram universalmente
e “irrompem na existência através de uma função psíquica natural” (JUNG, 1978. p.
13).
As formas conhecidas de expressão dos arquétipos são encontradas nos
mitos, nas narrativas explicadoras da conduta humana transmitidas pelas gerações.
Porém, sua manifestação imediata, como em sonhos e visões, é muito mais
individual, incompreensível e ingênua do que nos mitos:
O arquétipo representa essencialmente um conteúdo inconsciente, o qual
se modifica através de sua conscientização e percepção, assumindo
matizes que variam de acordo com a consciência individual na qual se
manifesta. (JUNG, 2002. p. 17)

Nesse ponto, os arquétipos tendem a se transformar em imagens simbólicas,
cujos sentidos estão impregnados pela experiência do homem, acarretando, assim,
na multiplicidade semântica própria deste tipo de imagem. Apesar da manifestação
dos arquétipos serem diferentes no âmbito pessoal, sua expressão nos mitos
também aponta o caráter universal do inconsciente coletivo.
O caráter criador do inconsciente, a presença dos arquétipos no inconsciente
coletivo e as narrativas míticas nas quais estas imagens primordiais se articulam
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ganham expressão nas crenças e nas culturas de diferentes povos em diferentes
épocas, que frequentemente recorrem ao simbolismo para fundamentar o
pensamento e o conhecimento não formal. Conforme Mircea Eliade (2002), o
pensamento simbólico é domínio de todos os seres humanos, precedendo a
linguagem e a razão discursiva, chegando a desvendar os mais profundos aspectos
da realidade.
3.7 Trajeto Antropológico
A operacionalização das imagens é denominada por Durand de “trajeto
antropológico do imaginário”. A razão do termo “trajeto” se deve ao fato de se
enfatizar o processo de o indivíduo, diante da multiplicidade de imagens recebidas
e conservadas em sua memória, precisar escolher e combinar algumas delas no
processo constante de sua organização, interior ou exterior.
O trajeto antropológico consiste em uma maneira adequada de abordar a
dimensão dinâmica (cada vez mais dinâmica) das sociedades. Por meio desta
noção, a dimensão sociocultural não é mais vista como um objeto estático (como
na proposta clássica do estruturalismo), mas como um “incessante intercâmbio”
entre os elementos objetivos e subjetivos, entre todos os elementos componentes
da vivência.
Assim como a identidade, esta dinâmica varia no tempo: cada cultura, assim
como cada indivíduo, pode se locomover no seu próprio eixo, construir o seu trajeto,
viver seu próprio destino sendo atraído mais ou menos por um dos polos segundo
as circunstâncias.
A noção durandiana de trajeto antropológico aponta para a necessidade de
se compreender o humano inserido na sua cultura; quer dizer, sob um ponto de vista
dinâmico que leva em conta “a incessante troca que existe ao nível do imaginário
entre as pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam
do meio cósmico e social” (DURAND, 2002. p. 41).
3.8 Materialidades e Imaginários
Percebo como pode ser difícil entender a coerência epistemológica de utilizar
nesta pesquisa a teoria das materialidades e os estudos do imaginário, visto que
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estes são bem contraditórios.
Porém, neste trabalho não utilizo as teorias puras. Seleciono pedaços e
monto um esquema lógico para que haja uma análise de imagens mais completa
do meu objeto empírico.
Para que não fique confuso, vou trazer recortes de como as teorias se
apresentam na íntegra com os seus principais pensadores; também vou expor os
pontos que cabem a essa pesquisa e como eu os interpreto para que façam sentido
juntos.
Estes conceitos e autores já foram amplamente apresentados nos capítulos
referentes a imaginário e a materialidades.
De uma maneira mais ampla, a teoria das materialidades aparece dando
mais enfoque ao uso do suporte e como ele impacta no corpo do sujeito que recebe
a informação.
A partir desses pensamentos, proponho-me a pensar as materialidades não
somente pelo suporte, mas também com relação a como o corpo pode ser afetado
relacionado com a imagem.
Também vejo necessário abordar a presença. Neste caso, a presença
corporal se faz necessária para que a teoria das materialidades possa ser verificada.
Nos estudos do imaginário, existe um longo trajeto a ser percorrido para que
se chegue à imagem simbólica, passando este caminho pela religiosidade – não no
sentido de religião, mas no sentido da busca pelo sagrado como conexão com algo
maior do que nós mesmos.
Essa religiosidade necessita de rituais para se concretizar. De certo modo,
todos praticamos ritos, mesmo que estes já estejam degradados em relação ao
mito. Por exemplo, as Natal e Ano Novo, festas de final de ano que, por mais que
hoje sejam datas que tenham um apelo comercial muito grande, permanecem como
rituais de passagem do tempo, de recomeço.
Esses ritos necessitam de presença para serem realizados – essa presença
é uma materialidade do ser.
A própria fé mítica depende de algo material, como acreditar que Cristo
existiu, por exemplo, pois existe um sudário que comprove a sua existência.
Para haver um imaginário, é necessário um imaginante. Nesse sentido, a
presença do corpo se faz necessária para a produção desse imaginário, esse corpo
pode ser afetado pela produção da imagem: o corpo pode se arrepiar, o coração
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pode acelerar, existem muitas possibilidades de reações corporais através da
imagem.
Nos estudos do imaginário, a prática ritualística é um dos trajetos possíveis
para a imagem simbólica.
O ritual é algo cíclico e cotidiano que acontece com uma periodicidade regular
e que carrega um simbolismo mítico.
Hoje, os rituais vêm se alterando para que se enquadrem na nossa
contemporaneidade, por exemplo, na Páscoa não trocamos mais cascas de ovos
de galinha pintadas com amendoim doce dentro: o mais comum são ovos de
chocolate. Percebo que muitas das mudanças ritualistas são influenciadas por
nossos hábitos de consumo.
Não seria possível pensar o uso das redes sociais como uma prática
ritualística contemporânea?
Nas redes sociais, há uma grande proliferação de imagens, porém
dificilmente veremos uma imagem simbólica; diariamente, milhares de imagens
técnicas são produzidas em nossas redes sociais. Porém, a imagem técnica traz as
marcas deixadas pela motivação visceral do seu realizador, podendo ser um
impulso de um estrato do imaginário. Por mais que a banalização da imagem
contribua para o esvaziamento da imagem simbólica, esse fenômeno massivo da
proliferação de imagens deve ser observado, pois ele é um sintoma de um evento
oriundo do imaginário.
A inflação de imagens técnicas pode ser uma reação ao esvaziamento do
simbolismo, uma tentativa de compensar em quantidade a qualidade que
está se enfraquecendo. (PORTANOVA, Ana Taís)

Quando se pensar as redes sociais como algo ritualístico e se procura sentido
nas milhares de imagens técnicas postadas, pode-se ver indícios de uma imagem
simbólica produzida em meio a uma constelação de imagens técnicas.
A imagem técnica também pode ter potencial simbólico quando impacta o
observador, ou o imaginante (como prefiro chamar).
Neste trabalho, percebo as imagens postadas pela cantora Anitta como
imagens técnicas que carregam uma simbologia de uns dos níveis do imaginário,
pois estas imagens técnicas conseguem impactar diretamente as fãs da cantora ao
ponto de que elas percebam suas corporalidades de maneiras similares uma às
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outras e concebem juntas um ideal de corpo feminino, sem conversar ou debater
sobre o assunto.
Esse ideal de corpo é uma simbologia de um imaginário coletivo.
Penso que esse imaginário possa ser compartilhado por essas jovens
mulheres fãs da Anitta por meio da mesma prática “ritualística” do uso das redes
sociais, que, no caso desta pesquisa, são os stories do Instagram.
Por meio da visualização dos stories da cantora Anitta, as jovens fãs
relataram mudanças de humor, como felicidade exagerada, vontade de dançar em
ambientes aleatórios, vontade de ir para academia e fazer exercícios físicos,
também relataram sentirem-se mais bonitas e com a autoestima elevada. Todas
essas reações que a imagem causa influenciam diretamente o corpo físico das
jovens.
Segundo Weiss 1999, a percepção corporal parte da distinção entre
propriocepção e exterocepção, pois ambas fazem parte do processo de
autopercepção corporal.
A propriocepção ou interocepção orienta o movimento no eixo
gravitacional- rotação e translação - e organiza a experiência da totalidade
corporal a partir da experiência de partes localizadas do corpo. A
exterocepção seria o conjunto dos sentidos voltados para a percepção de
eventos do ambiente, visão, audição, tato,gosto e olfato. (Jurandir F. Costa
pg. 61, 2004)

As duas formas de verificar a autopercepção corporal são maneiras diversas
de o corpo se autoperceber como imagem ativa que se autodelimita em relação aos
objetos e aos eventos do mundo com os quais interage.
As sensações corporais visão, audição, tato, paladar e olfato são uma
maneira que o eu corporal tem de se relacionar com o mundo pelo movimento. As
sensações que sentimos por meio dos sentidos são específicas e alteram a nossa
interação com o ambiente.
Experimentar uma sensação é mover-se real ou virtualmente pelo mundo;
cada sensação corresponde a um gesto intencional do corpo em direção ao meio.
No caso, as fãs da Anitta, ao verem as imagens da cantora pelo stories do
Instagram, conseguem se autoperceber por meio das sensações físicas causadas
pela influência da imagem vista. Dessa forma, é possível verificar que a
autopercepção corporal para essas jovens acontece tanto pelo imaginário, na busca
pela imagem simbólica, quanto pela materialidade das sensações experienciadas
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pelos sentidos ao verem as fotografias no Instagram.
3.9 Cultura Digital
Já está se tornando senso comum afirmar que as novas tecnologias da
informação e da comunicação estão mudando não apenas as formas de
entretenimento e lazer, mas potencialmente todas as esferas da sociedade: trabalho
(robótica e tecnologias para escritórios), gerenciamento político, atividades militares
e policiais (a guerra eletrônica), consumo (transferência de fundos eletrônicos),
comunicação e educação (ensino distância), enfim, estão mudando toda a cultura
em geral.
As modificações na emissão dos produtos midiáticos e a recepção da
sociedade são vias de mão dupla: ressonâncias das mudanças dos processos
tecnológicos nas mídias, nas quais a sociedade modifica as mídias e as mídias
modificam a sociedade. O contínuo envolvimento entre homem e máquina e o
processo de interação com os meios tecnológicos proporcionam a extensão e a
(re)significação das possibilidades humanas por meio de ondas de rádios, fibras
óticas, cabos, plasmas.
Mídias são meios, isto é, suportes materiais, canais físicos, nos quais as
linguagens se corporificam e por meio dos quais transitam. Por isso mesmo, o
veículo, o meio ou a mídia de comunicação são o componente mais superficial, no
sentido de ser aquele que primeiro aparece no processo comunicativo. Veículos são
meros canais, tecnologias que estariam esvaziadas de sentido se não fossem as
mensagens que nelas se configuram.
O objeto central não são mais os meios de comunicação em si, nem a
recepção das mensagens da mídia por parte dos receptores, mas as mediações, ou
seja, as relações entre as práticas de comunicação e os movimentos sociais, para
as diferentes temporalidades e para a pluralidade de matrizes culturais (MARTÍNBARBERO, 1997. p. 258). Essas mediações são dispositivos técnicos, culturais,
sociais e políticos das relações entre o receptor e os meios de comunicação.
Consequentemente, processos comunicativos e formas de cultura que nelas
se realizam devem pressupor tanto as diferentes linguagens e sistemas sígnicos
que se configuram dentro dos veículos em consonância com o potencial e os limites
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de cada veículo quanto devem pressupor também as misturas entre linguagens que
se realizam nos veículos híbridos de que a televisão e a hipermídia são exemplares.
Apesar dessas importantes mudanças de percepção e modos de ser
promovidos pelos meios de comunicação de massa, a cultura digital possibilita um
espaço de comunicação mais flexível do que o produzido nas mídias, como a
impressa, o rádio e a televisão.
Lucia Santaella fala sobre as mídias chamadas de convencionais, em que o
sistema hierárquico de produção e distribuição da informação segue um modelo
mais rígido, baseado no modelo um-para-todos.
Já no ciberespaço, a relação com o outro se desdobra no contexto todostodos. Nesse sentido, este ambiente comunicacional emerge com a potência que
comporta o discurso democrático em sua gênese. A expansão e a consolidação do
ciberespaço apontam para uma nova comunicação, em que os conceitos teóricoclássicos não expressam de maneira pertinente o sentido do que ocorre na
atualidade, em face das tecnologias infocomunicacionais.
O digital possibilita a democratização da cultura por meio das tecnologias
globais e torna possível a compreensão da revolução tecnológica digital pelo prisma
cultural. A digitalidade das mídias desencadeia a abertura de novas possibilidades
paradigmáticas na convergência das tecnologias.
Sobre as diferenças entre cultura de massa, cultura das mídias e cultura
digital, Santaella (1996) percebe que, embora os seus conceitos estejam hoje em
um imenso caldeirão de misturas, cada um deles apresenta caracteres que lhes são
próprios e que precisam ser distinguidos, sob pena de nos perdermos em um
labirinto de confusões. Uma diferença bem importante entre a cultura das mídias e
a cultura digital está no fato muito evidente de que na cultura digital está ocorrendo
a convergência das mídias, um fenômeno muito distinto da convivência das mídias
típica da cultura das mídias.
Sobre a produção de culturas, Castells (2000) explica que as modificações
na comunicação caminharam do sistema linear para infinitas angulações e
caminhos possibilitados pelo ciberespaço. O ciberespeço influencia as interações
entre as pessoas, modificando-as mutuamente na interação das culturas. Nesse
sentido, entende-se que, em milhões de pontos pelo mundo, todos constroem a
realidade pela forma de suas linguagens. Nossas linguagens são nossas mídias,
que por sua vez formam nossa cultura. Dessa maneira, a realidade criada é o
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resultado do processo de comunicação e da linguagem daqueles que interagem
agora em tempo real.
A convergência das mídias, na coexistência com a cultura de massas e a
cultura das mídias, têm sido responsáveis pelo nível de exacerbação que a
produção e a circulação da informação atingiram nos dias atuais e acaba sendo
uma das marcas registradas da cultura digital.
Outro fator importante sobre a circulação da informação na cultura digital é a
transformação do amador em especialista.
Na cultura de massa, a participação mais ativa do indivíduo está no nível da
recepção crítica. Na cultura digital, há uma mudança de foco: a participação mais
ativa se dá no nível da produção. Produção dos materiais que circulam na rede,
escolha dos seus próprios percursos de navegação.
Roger Chartier (1999) exemplifica como as tecnologias digitais modificam as
relações entre produção, divulgação e crítica nas redes eletrônicas.
Um produtor de texto pode ser imediatamente o editor, no duplo sentido
daquele que dá a forma definitiva ao texto e daquele que o difunde diante de um
público de leitores: graças à rede eletrônica, esta difusão é imediata. O papel do
crítico é ao mesmo tempo reduzido e ampliado. Ampliado na medida em que todo
mundo pode tornar-se crítico.
Na cultura digital pós-massiva, profissionais “amadores”, como jornalistas,
músicos, escritores, fotógrafos, pesquisadores, estudantes, que estão “fora” das
grandes mídias e indústrias, divulgam seus trabalhos por intermédio da Internet.
Suas produções podem ser reconhecidas e legitimadas pelos membros das
comunidades virtuais das quais participam. Entretanto, não é preciso uma
legitimação acadêmica nem profissional para que nesse espaço digital o indivíduo
amador possa ser reconhecido como músico, escritor etc. Teoricamente, todos
podem criar, publicar, comercializar, consumir e participar.
Um fator que se faz necessário para verificar a diferença entre informação e
bens duráveis está na replicabilidade. É fato que hoje qualquer indivíduo pode ser
produtor de conteúdo, porém o que faz esse conteúdo legitimado é a replicabilidade.
De acordo com Santaella (1996), a informação não é uma quantidade
conservada, isto é, se eu lhe dou informação, você a tem e eu também. Assim,
passa-se da posse para o acesso.
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O acesso difere da posse, porque o acesso vasculha padrões em lugar de
presenças. É por essa razão que a era digital vem sendo também chamada de
cultura do acesso. A formação cultural está nos colocando não só no seio de uma
revolução técnica, visto que a tecnologia está cada vez mais acessível e sendo
incorporada por diversas camadas sociais.
As infinitas possibilidades de culturas, e mixagens culturais, a interatividade
das mídias e a transformação possível da tela de TV em tela informática, entre
outros fatores, tendem, cada vez mais, a tornar a cultura de massa uma entre outras.
Ela deixa de ser “a” cultura e passa a disputar espaço com outras culturas. As mídias
antigas até podem continuar a existir, mas já não são as mesmas, não funcionam
como no passado. Elas se deixam “contaminar”, são atualizadas pelas chamadas
novas mídias digitais, interativas, se fundem, ganham novos formatos.
3.9.1 Instagram na Cultura Digital
Estudos sobre ambientes digitais demarcam um campo relativamente novo
de estudo que busca respostas sobre as bases subjetivas e tecnológicas das
relações sociais. O presente estudo sobre o Instagram, que é a plataforma digital
de maior destaque na atualidade, em termos de sua popularidade e modalidade de
interatividade social, é um ambiente de pesquisa que permite inúmeras discussões
sobre o corpo ideal e a relação afetiva com celebridades, que representam
referências modelares de crenças e comportamentos que governam as interações
entre ídolos e seguidores.
O Instagram é uma rede social de compartilhamento de fotos e vídeos entre
seus usuários e as funcionalidades presentes nessa plataforma são diversas. O
usuário pode postar fotos e vídeos que vão para o feed, onde elas ficam por tempo
indeterminado e só “desaparecem” se o usuário resolver apagá-las. Além disso, é
possível postar conteúdos temporários nos stories que desaparecem após 24 horas.
Em todos os casos, pode-se aplicar filtros, legendas, hastags, localização e marcar
outros usuários.
O conteúdo do feed pode ser curtido e comentado por outras pessoas que
tenham conta na plataforma. Com relação aos tipos de conteúdos mais postados
na plataforma, os principais e mais comuns são fotos e vídeos. No Brasil, as três
contas mais seguidas são de: Neymar Jr, que conta com 130 milhões de seguidores;
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o também jogador Ronaldinho Gaúcho, com 50,1 milhões; e a cantora Anitta, com
43,4 milhões4. De acordo com Ana Taís Barros (2019), são postadas em média 80
milhões de fotos por dia no Instagram.
A imagem técnica traz marcas deixadas pela motivação do seu realizador,
um impulso oriundo de um estrato mais ou menos profundo do imaginário, porém
não podemos deixar de nos questionar sobre a quantidade de imagens técnicas
sendo produzidas e quanto isso traz um esvaziamento da imagem simbólica. A
inflação de imagens técnicas pode ser uma reação ao esvaziamento do simbolismo
em uma tentativa de compensar em quantidade o que está enfraquecendo.
Permito-me pensar que, mesmo havendo um esvaziamento da imagem
simbólica, devemos nos ater a essa quantidade excessiva de imagens técnicas
sendo produzidas, pois qualquer fenômeno massivo deve ser cuidadosamente
analisado, uma vez pode ser um sintoma de algum outro evento importante do
imaginário.
Nos últimos anos, as plataformas5 de redes sociais tornaram-se um dos
gêneros mais proeminentes de software social, popularizada principalmente pelo
Facebook e pelo Instagram, que hoje contam com centenas de milhões de usuários.
As redes sociais são espaços pessoais e personalizáveis que servem para realizar
conversas on-line e compartilhar conteúdo, nas quais os usuários se apresentam a
outros usuários por exibição de informações pessoais, interesses, fotos etc., com
vistas ao estabelecimento de conexões entre pessoas com interesses semelhantes.
A escolha pelo Instagram como ambiente de pesquisa para estudar afetos,
pensamentos, ações e reações emocionais pode ser justificada por se tratar de um
dos aplicativos atuais mais importantes em termos de redes sociais (Osman, 2018).
Os usuários, pelos seus “perfis”, postam fotos e vídeos em que podemos ver a
simbologia da busca do “corpo perfeito”.
Podemos também relacionar ao "corpo perfeito" o discurso de busca pela
"eterna juventude" que pode ser compreendida como um produto de consumo
complexo, composto por dois outros discursos subjacentes: o da saúde e o do bemDados obtidos no site <https://www.oficinadanet.com.br/>. Acesso em: jan. 2020 atualizados e
aferidos pela autora no site <instagram.com.br> em janeiro de 2020.
5 Considero como plataformas digitais os suportes que permitem a produção e a difusão de
conteúdos digitais. Gabriel (2010) cita como plataformas e tecnologias digitais as páginas (sites,
portais, blogs, perfis), os e-mails, as plataformas digitais de redes sociais e de busca, o telefone
celular, entre outras. (apud CARINE SIMAS DA SILVA, 2017)
4
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estar, composto por: fórmulas de hábitos saudáveis, incentivo da prática de
atividade física e reeducação alimentar, promessas de fórmulas e respostas de
celebridades sobre exercícios físicos específicos, alimentos saudáveis e funcionais,
recursos estéticos milagrosos, como maquiagem, cirurgias plásticas, vitaminas,
suplementos, cremes e procedimentos dermatológicos.
Os discursos midiáticos trabalham no sentido de estimular determinados
hábitos e estilos de vida e atuam de maneira complexa. Também podem ser
considerados dispositivos biopolíticos e influenciam o consumo de vários itens
movido pelo desejo de alcançar o sonho do corpo perfeito.
Admiração e identificação fazem com que milhares de pessoas sigam uma
celebridade, uma vez que elas se associam para compartilharem as notificações
publicadas no Instagram. Os “seguidores” de celebridades associam-se a seus
“ídolos” por diversos motivos, como: idade, saúde, beleza corporal, maneira como
se comunicam, referências na busca pelo corpo perfeito.
A

rede

social

Instagram

dispõe

de

recursos

de

interatividade

preestabelecidos e tem um funcionamento peculiar como toda rede social virtual.
Nela, é importante estabelecermos a diferenciação entre “seguidor”, “fã” e
“consumidor”, bem como entre “pessoa” e “cliente”. A imagem é fundamental na
rede Instagram, como os emojis que são pictogramas que constituem uma
linguagem usual nas redes sociais digitais na atualidade, que substituem
mensagens de texto. No Instagram, também é necessário observar a trama de
crenças e hábitos que entrelaçam as trocas sociais ao lado do culto a modelos
estéticos vinculados a padrões biótipos. Nesta rede social, o “tom de voz” na escrita
é um elemento diferenciado, porque pode ser um dos recursos utilizados para gerar
simpatia e aproximação – uma figura (emoji ou gifs) afetuosa como ilustração junto
com a mensagem escrita é capaz de facilitar o tom da comunicação e fazer entender
não só o nível da informação, mas também o afeto.
O que a celebridade posta no Instagram parece estar constituído de um
discurso dogmático, em que a postagem de uma comida, por exemplo, seria um
bem para a saúde, ou o luxo de se hospedar em um hotel específico seria a tradução
de um modo de viver inquestionavelmente maravilhoso. Mesmo que o seguidor
tenha péssimos hábitos alimentares, seja sedentário, por exemplo, o discurso da
celebridade afeta de alguma maneira o seguidor, positivamente ou não. Não estou
avaliando como o seguidor é afetado ou julgando se essa crença é boa ou ruim,
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mas analisando que a “crença” transmitida na mensagem postada no Instagram tem
um poder social na instituição de hábitos. É interessante considerar que o hábito
cotidiano reforça a crença pessoal, então a engrenagem na interação social, na qual
hábito, crença e vínculo estão juntos, pode gerar a formalização de ideias e ações.
A crença tem raízes no vínculo: por isso os seguidores ficam satisfeitos quando são
“notados” pelas celebridades em seus comentários e compartilhamentos na rede
social. O ambiente virtual em que as pessoas se relacionam no Instagram constitui
um novo espaço de interação social que cria novos modos de troca, de
entendimento, de exposição pessoal, de admiração a ídolos e acrescenta uma ótica
ampliada do vínculo afetivo em relação à celebridades e suas influências
comportamentais. Pode-se dizer que o ato de seguir alguém no Instagram é uma
forma de vínculo. Temos, então, um jogo duplo: o vínculo com a celebridade é
muitas vezes um vínculo narcísico. O seguidor quer ser a celebridade, quer se ver
na celebridade, quer o corpo da celebridade para si. No imaginário, o seguidor não
respeita o próprio corpo, sua história e sua genética. Tudo que importa para esse
seguidor é ter o corpo do outro.
As fotos e vídeos postados no stories são mais informais e “íntimos”, menos
produzidos e pós-produzidos e são essas postagens que mais podem criar vínculo
e afeição. É interessante notar que os vídeos mais impactantes têm conteúdo
narrativo ou confessional. Qualquer interação presencial ou digital representa um
fenômeno de interação social. A longa discussão sobre se as pessoas são ou não
são elas próprias nos meios digitais esconde a questão central de que todas as
pessoas são, também e ao mesmo tempo, representações de si mesmas. Caberia
perguntar: somos nós mesmos com nossos parentes, com nossos empregadores,
em um parque de diversão? Qualquer interação virtual é interação social, não
importa a forma de mediação que se coloque em tal contato (ou ausência de contato
físico) e qualquer troca social envolve parcelas da individualidade, ou mesmo
fragmentos ideias, imaginários. Nesse caso, alguns questionamentos sobre o corpo
digital também emergem no sistema das redes para fazer parte de uma rede de
afetos entre as pessoas entre o seguidor e quem se está seguindo.
Na pesquisa, o comportamento da celebridade Anitta expressou-se na
construção social do cotidiano das suas postagens de fotos e vídeos, tanto no feed
de

Notícias

quanto nos

stories

do

Instagram. Essa demonstração de

comportamento fazia com que as seguidoras buscassem o corpo perfeito.
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O principal inimigo de tal busca é também um hábito. Um hábito que é uma
necessidade. Uma necessidade que pode se tornar um hábito ou uma compulsão:
consumir postagens da celebridade que se segue, ou a gula que nem sempre têm
como alvo a comida pode ter como alvo outros “alimentos” – simbólicos,
substitutivos, a vontade de ter ou devorar aquilo que não se tem. Essa busca tornase uma automação desse hábito inconsciente.
Pesquisar o Instagram pela comunidade acadêmica é uma escolha curiosa e
útil na atualidade, pois esta é considerada uma das redes sociais mais presentes
nas vidas das pessoas envolvidas em interfaces digitais. Ao mesmo tempo, é
importante lembrar que devemos ter o Instagram como exemplo de mais uma etapa
no desenvolvimento das plataformas digitais. Nos meios eletrônicos, o tempo tem
uma configuração própria e novas tecnologias podem surgir e conquistar
popularidade e desaparecer quase sem deixar rastros. Estudar o Instagram pode
ser tão efêmero como a busca de beleza espelhada em ídolos com status social de
celebridades, mas pode oferecer respostas precisas sobre as transformações das
relações humanas no contexto da atualidade.
3.10 Sociabilidade
Pesquisadores de tecnologias e de culturas midiáticas têm refletido
criticamente sobre a questão da cultura, da identidade e da sociabilidade, de forma
a mostrar uma relação intrínseca entre tecnologia e cultura, a considerar os fluxos
virtuais e presenciais não como antagônicos, mas como complementares nesse
processo de entendimento dos fenômenos.
O surgimento da Internet e do ciberespaço tem alterado significativamente a
organização dos sistemas sociais, políticos e econômicos em âmbito mundial. No
campo cultural, o impacto tecnológico refletiu na constituição de uma nova cultura,
a cibercultura, e de uma nova forma de estabelecimento de relações sociais por
meio da rede, a sociabilidade (CASTELLS, 2000).
Nesta pesquisa, parto do pressuposto de que o estudo dos processos
comunicacionais vinculados às tecnologias não deve ser reduzido unicamente ao
âmbito das materialidades e da técnica; os novos fenômenos que surgem
simultaneamente ao desenvolvimento tecnológico comunicacional podem ser
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compreendidos a partir das relações entre dispositivos técnicos, sujeitos, práticas,
interações, lugares e culturas.
Sabemos que as tecnologias estão cada vez mais baratas e populares, sendo
incorporadas por diversas camadas sociais. Além disso, também a questão
geracional tem afetado os usos dos meios: a terceira idade está ativa e participativa
nas redes sociais e está utilizando diversos suportes tecnológicos diferentes.
Porém, mesmo que esse número de usuários seja elevado, ainda existem no Brasil
um número significativo do que aqui chamarei de “analfabetos digitais”, que são
pessoas que não se relacionam com as tecnologias digitais.
Esse contexto leva a inquietações sobre usos, apropriações e práticas que
podem estar sendo feitos por esses sujeitos no ambiente virtual, sobre a construção
identitária no ciberespaço e sobre como essas apropriações incidem sobre as
práticas comunicativas presenciais dos indivíduos. Sabemos que o relacionamento
social dos sujeitos conectados à rede foi impulsionado pelo surgimento de redes
sociais e de comunidades no espaço virtual.
Se era notório que, antes do surgimento da Internet, havia um processo de
midiatização que incidia sobre a construção das identidades por meio do cinema,
da TV, do rádio, nas redes e comunidades existentes na sociedade, com a
midiatização digital as negociações identitárias se tornaram mais complexas. A
globalização trouxe possibilidades de reconfiguração de identidades e de
articulação de culturas.
Se antes a sociabilidade era baseada no lugar tanto nas sociedades
agrícolas quanto na era industrial, pois essa sociabilidade era fundada não só em
vizinhança, mas também em locais de trabalho. Ao longo da história da evolução
humana, os artefatos tecnológicos possibilitaram uma dissociação entre a
comunicação e a presença física, favorecendo um tipo de comunicação considerada
recente no que diz respeito à evolução das sociedades como um todo, sendo uma
fonte importante de apoio e interação social.
A evolução rumo às relações destituídas de obrigações territoriais e
presenciais estão cada vez mais presentes em nossa sociedade e tendem a se
expandirem ainda mais. O padrão de sociabilidade evolui rumo a um cerne de
sociabilidade construído não somente em torno da família ou vizinhança, para redes
de laços seletivos segundo o interesse de cada um. Todavia, a natureza imaterial
do espaço virtual, e por consequência a presença virtual, não faz dessa interação
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algo sem valor de sentido ou de realidade. De acordo com Wertheim (1999. p. 169)
“embora destituído de fisicalidade, o ciberespaço é um lugar real. Eu estou lá – seja
qual for o significado dessa afirmação”. O que ocorre é que o ciberespaço cria
condições para uma nova forma de sociabilidade, um pouco diferente da
sociabilidade habitual caracterizada pela presença física, mas que por vezes é
carregada de emoções, pois é realizada por pessoas reais. Assim, virtual é o
espaço, mas não necessariamente a sociabilidade.
Como

observa

Cynthia

Corrêa

(2004),

no

ciberespaço

há

uma

potencialização em termos do surgimento de comunidades
que estão delineadas em torno de interesses comuns, de traços de
identificação, pois ele é capaz de aproximar, de conectar indivíduos que
talvez nunca tivessem oportunidade de se encontrar pessoalmente.

Tanto a internet pode modificar o comportamento dos sujeitos quanto os
indivíduos podem se apropriar de suas potencialidades a fim de ampliar suas
capacidades comunicativas e criativas.
Novos meios de comunicação emergem na contemporaneidade juntamente
com a evolução de novas tecnologias, possibilitando, por meio da comunicação
mediada, a interação e a sociabilidade a distância. Dentre esses aparatos, destaco
a Internet como potencializadora desse processo. Porém, a ausência do corpo físico
traz algumas implicações no processo de comunicação neste ambiente.
Esta pesquisa traz pressupostos teóricos que envolvem a sociabilidade no
ciberespaço e reflexões que buscam compreender a relação entre corpo,
sociabilidade e novas tecnologias, bem como as implicações provenientes da
ausência do corpo nas interações. Por fim, aponta as possibilidades de utilização
de formas alternativas de representação de emoções e expressões a fim de suprir
a ausência do corpo na comunicação em ambiente virtual, devido à importância das
expressões corporais em comunicação e sociabilidade.
Continuar pensando o corpo como ele vem sido apresentado há séculos para
estudar a sua importância nas sociabilidades sociais não é mais possível, porque,
com o surgimento de tecnologias que possibilitaram a comunicação a distância,
desde a escrita até mais recentemente a Internet, surgem novas formas de
sociabilidade, em que não mais é preciso estar face a face para interagir com outras
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pessoas. Como consequência, pode-se dizer que a representação do corpo e suas
significações também se alteram quando se trata deste novo espaço.
As novas tecnologias de comunicação transformam a experiência de corpo:
o sentido da presença, a definição do próximo e do longínquo no espaço e no tempo,
a distinção entre o real e imaginário. As novas tecnologias reinventam as relações
sexuais, a forma do corpo, a experiência de identidade, de comunidade etc. O corpo
dessa nova sociedade é o da rede, da complexidade, do mundo reticulado. É o
corpo da mobilidade, que mesmo virtualmente atravessa fronteiras geográficas,
culturais, profissionais, hierárquica, e que é capaz de estabelecer contatos pessoais
com diversos e muitas vezes desconhecidos atores. O corpo torna-se informação
e, assim, torna-se imagem, argumenta Renata Rezende (2004). O corpo virtual não
se opõe ao real e pouco tem a ver com o falso, o ilusório ou o imaginário. Trata-se,
sim, de um modo favorável e potente de representação do eu e de suas sensações
no ciberespaço.
Nesse cenário, no qual novas formas de comunicação estão surgindo e
possibilitando também novas maneiras de sociabilidade, a Internet surge como
importante meio de intensificação deste processo, pois as interações que emergem
no ambiente virtual tornam-se cada vez mais presentes no cotidiano da sociedade.
Junto com a possibilidade de comunicação e interação, em que indivíduos
com interesse comuns buscam debater sobre os mais variados assuntos ou dividem
suas intimidades, surgem os questionamentos sobre a presencialidade do corpo.
Segundo Maia (2003. p. 12),
Uma tentativa de vislumbrar o novo espaço que surge na
contemporaneidade é na verdade pensar a possibilidade de se viver a
sociabilidade sem o espaço moderno do civil, ao lado dos espaços vazios
que foram produzidos na modernidade.

Castells (2003. p. 43), analisando a relação entre tecnologia sociedade e
transformação histórica, revela como na verdade “o dilema do determinismo
tecnológico é, provavelmente, um problema infundado, dado que a tecnologia é a
sociedade, e a sociedade não pode ser entendida e representada sem suas
ferramentas tecnológicas”.
As transformações ocorridas no decorrer da história nas formas de
armazenar, organizar e transmitir as informações devem ser compreendidas,
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também, nos seus importantes significados sociais e filosóficos de contribuir em
novas formas de ver, de perceber e de entender o mundo.
Introdução de um novo meio de comunicação, em um determinado momento
da história da humanidade, passou a atingir a esfera da interação contribuindo a
determinar a transformação da estrutura da percepção da realidade, como
explicado por M. McLuhan: “os efeitos da tecnologia comunicativa não ocorrem aos
níveis das opiniões e dos conceitos: eles se manifesta nas relações entre os
sentidos e nas estruturas da percepção” (1971. p. 52).
Essa afirmação nos faz repensar tanto no modo como se deram as interações
culturais em tempos remotos quanto nas novas formas de intercâmbio encontradas
em nossa sociedade.
Verificamos que artefatos tecnológicos possibilitaram uma dissociação entre
a comunicação e a presença física, favorecendo um tipo de comunicação
considerada recente em se tratando da evolução das sociedades como um todo.
Algumas tecnologias modificaram nosso relacionamento com a linguagem; entre
elas, podemos apontar a escrita como responsável por uma grande transformação
no processo de comunicação e sociabilidade humana, pois criou condições de
comunicação amplas, aproximando povoados, cidades, nações e até continentes.
Olhar a história das transformações comunicativas não significa, portanto,
somente perceber as mudanças das formas de armazenar, organizar e comunicar
as informações em um sentido evolutivo, mas, sim, perceber o caráter qualitativo de
cada ruptura comunicativa e, com esta, a cada fase, a introdução de uma nova
forma de perceber e de sentir o mundo e de definir a realidade.
A

introdução

da

escrita,

o

advento

da

imprensa,

assim

como,

sucessivamente, a difusão de mensagens por telefone, o rádio, o cinema e a TV
passaram a possibilitar não somente novas práticas comunicativas, mas também
novas formas de interação com a paisagem.
Na frente dos nossos computadores, ligados em redes, podemos nos
comunicar somente se passamos a interagir com as nossas interfaces (mouse,
teclados e redes em geral), em um diálogo constante, no qual, de fato, é excluído
qualquer tipo de passividade e qualquer forma de nítida distinção entre o emissor e
o receptor. A construção de um social em rede caracterizado por circuitos
informativos interativos nos obriga a repensar as formas e as práticas das interações
sociais

fora

da

concepção

funcional-estruturalista

baseada

em

relações
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comunicativas analógicas. O mesmo papel da tecnologia comunicativa no interior
das relações sociais deve ser completamente repensado. As fórmulas da sociedade
de massa, baseada na distinção identitária entre o emissor e o receptor, entre
empresa e consumidor, instituições e cidadãos, não conseguem mais explicar a
complexidade das interações sociais contemporâneas.
A sociabilidade em espaço virtual é relativamente nova, se pensarmos na
trajetória social humana.
A entrada da Internet no cotidiano de milhares de pessoas possibilita diálogos
entre seres que somente se conhecem por meio daquilo que revelam no dispositivo
da tela. Segundo Jaguaribe, “as marcas de auto-representação podem ser ainda
mais variadas. Há casos mais ambíguos de pessoas que constroem identidades
alternativas, como se fossem criaturas reais” (1999. p. 29).
No diálogo pela Internet, os interlocutores podem eventualmente colocar
suas imagens em circulação, mas tanto as imagens como os próprios diálogos
narrados não têm por que corresponder a uma identidade fixa. Para Jaguaribe, em
uma época em que somos cada vez mais “fotografados, registrados em carteiras,
passaportes, vasculhados por aparelhos médicos, a Internet instaura uma zona
ambígua de identidades” (1999. p. 28).
No ciberespaço, tem-se a oportunidade de expressar os vários e talvez
desconhecidos aspectos da personalidade, seja pelos perfis de jogos on-line, em
que é possível escolher e experimentar diversos corpos distintos. Essa possibilidade
de vislumbrar outras maneiras de ser, mesmo que em interações em ambiente
virtual, torna-se um atrativo proporcionado pela ausência do corpo e de
compromissos e protocolos provenientes das interações presenciais.
Na realidade virtual, observa Moreno (1999), as rápidas trocas de identidade
tornam-se um hábito, já que as pessoas envolvidas passam por vários ciclos por
meio de diferentes personagens e até gêneros. Assim, além de desafiar as
fronteiras do tempo e do espaço, o corpo desmaterializado ajuda a ultrapassar
outras barreiras no espaço digital. Martins (2005) destaca que a aparência física
que impõe proximidades e afastamentos no mundo real foi substituída por uma nova
forma de estar em um lugar. Nessa dimensão, o corpo pode ser inventado. A
imaginação dá o tom às interações, o que pode significar enriquecimento ou ilusão.
O ciberespaço é um espaço virtual, mas possibilita experiências reais, e é
devido a isso que, mesmo estando em um ambiente desmaterializado e desprovido
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de corpo físico, as pessoas sentem necessidade de suprir essa ausência de alguma
forma, pois a sociabilidade em espaço virtual muitas vezes é carregada de
emoções, expressões e sentimentos. Assim, as pessoas por vezes buscam
alternativas de representar expressões corporais que fortalecem as emoções que o
corpo real está impossibilitado de demonstrar.
3.11 Trajeto Metodológico
Para C. Wright Mills, “O conhecimento é uma escolha tanto de um modo de
vida quanto de uma carreira; quer o saiba ou não, o trabalhador intelectual formase a si próprio à medida que trabalha para o aperfeiçoamento de seu ofício”.
Os

termos

método

e

metodologia,

conceitualmente,

apresentam

determinadas diferenças.
A palavra método está ligada a caminho, modos de proceder para atingir
determinado objetivo. Já o termo metodologia representa uma ciência cujo objetivo
está ligado ao estudo do método. Em outras palavras, metodologia representa um
campo de estudo que visa a buscar os melhores métodos a fim de que se produza
o conhecimento.
As escolhas de método e metodologia desta pesquisa pretendem fazer uma
reflexão sobre o desenvolvimento do caráter teórico-metodológico da comunicação,
buscando o entendimento das estruturas a partir de uma análise das relações
interpessoais dos sujeitos, levando em conta a sua individualidade e a maneira
como o indivíduo opera em sociedade. Esta pesquisa também procura utilizar uma
linguagem simples e clara, para que mais pessoas possam acessar o seu conteúdo.
A jornalista Manuela d’Ávila (2019) fala em sua conta do Instagram sobre a
arrogância da ciência e o descompromisso em conversar com a população. Essa
postura que a ciência adota faz com que as pessoas, muitas delas inclusive
interessadas em ciência, adotem respostas absurdas para seus dilemas.
A jornalista ainda vai mais longe ao falar que “A ciência nunca foi popular,
porque quase nunca foi feita pelo povo e nem sempre foi feita para o povo”.
A partir dessa reflexão trazida por d’Ávila, podemos pensar que, se a ciência
não mudar de postura em relação ao povo, se a ciência não tiver a intenção de ser
popular, ela vai perder espaço para as fake news e para o senso comum.
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Propus-me a pensar essa pesquisa para a sociedade, utilizando como
método uma linguagem acessível para que mais pessoas possam usufruir de seus
resultados. Também o meu lugar de fala deve ser mencionado, pois estudei a vida
toda em escola pública, fiz a graduação em uma instituição particular com
financiamento, o que me obrigou ter que trabalhar durante todo o tempo da
graduação. Penso que o meu ponto de vista como pesquisadora, o meu recorte, as
minhas lentes sobre a temática que me proponho abordar vêm da periferia, vêm do
povo.
Volto o meu olhar para as trilhas que configuram a partir de práxis
investigativas capazes de aliar a ação entre sujeitos e objetos a novos
conhecimentos e pontos de vista. É necessário pensar a pesquisa em comunicação
em seus processos dinâmicos, renovadores e em seu caráter social. Assim, irei
percorrer caminhos plurais que contemplem as diversidades e as multiplicidades da
pesquisa em comunicação e de seus processos investigativos, não deixando de
lado o comprometimento com o teórico-metodológico, traçando um percurso para
além de “receitas” e modelos canônicos.
Devemos levar em conta todo o processo mental durante a construção da
pesquisa científica, processo durante o qual o pesquisador será influenciado pelos
meios.
A passagem no analógico para o digital é um marco muito importante, pois
essa mudança afeta toda a sociedade, perpassando a cultura. A partir dessa
mudança, os nossos referenciais também serão alterados.
Essa mudança cultural na sociedade – como aponta Alberto Efendy
Maldonado (2013) – ocorre quando a mediação tecnológica comunicacional deixa
ser apenas instrumental para converter-se em experimental, ou seja, a tecnologia
introduz mais do que novas ferramentas, ela traz uma transformação de
possibilidades do pensar.
Devemos aproveitar essas mudanças na forma do pensar para incorporá-la
dentro da pesquisa. O lado criativo, o lado artesanal da pesquisa, deve ser mantido
para que ele traga um novo ponto de vista a partir de uma mesma visão. Quando
nos vemos dentro de um problema de pesquisa, tentamos ser o mais racional
possível, mas mudar a perspectiva pode ser uma ótima solução.
No entanto, devemos ter muito cuidados para não deixar as nossas
concepções de verdade influenciarem o nosso fazer científico.
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Eclea Bosi (2003) diz que a nossa atividade essencial como sujeitos é ação
e percepção, isto é, nós a enxergamos dentro de um espaço de vida que nos rodeia
como uma bolha de sabão e onde encontramos nosso significado biológico e
existencial.
Outra visão sobre como somos constantemente atravessados por nossas
experiências, sejam elas vivenciadas ou a partir de relatos, é pelo artesanato
metodológico de Charles Wright Mills (1975), que diz que “ter experiência” significa
que seu passado influi e afeta o presente e que define a sua capacidade de
experiência futura.
É fato que não conseguimos separar as nossas vivências de nossa pesquisa,
mas existem várias formas e métodos de utilizarmos essas vivências de maneira
produtiva dentro da pesquisa. Por exemplo, não devemos negar nossas
experiências. Em vez disso, podemos criar um arquivo em que iremos unir as
nossas experiências pessoais e as atividades profissionais, ou seja, devemos tentar
juntar o que estamos fazendo intelectualmente com o fazer pessoal. Uma vez
anotadas, essas experiências podem nos levar a um raciocínio mais sistemático,
além de possibilitarem o fazer criativo e inventivo dentro da pesquisa, pois o nosso
pensamento está sempre atravessado pelas nossas vivências, sejam atividades
culturais, atividades de lazer etc.
Outro fato que deve ser considerado é o de que a nossa forma de pensar é
cruzada também pelo momento em que vivemos dentro da sociedade. Hoje, com a
era digital e com o boom dos youtubers e redes sociais, podemos nos aproximar de
nossos ídolos, algo que antes não era possível. Hoje, podemos ver suas posições
políticas e o que fazem em seus momentos de lazer e essas informações acabam
perambulando o nosso imaginário, chagando à forma de estruturar o pensamento.
Podemos pensar o quanto o digital tem influenciando de maneira positiva
dentro da sociedade, desde a invenção do rádio, que permitiu aproximar culturas
distintas. O rádio era um estreitador de culturas: ele tinha o poder de criar um ethos
compartilhado, transformando o dia a dia em algo intensamente midiatizado. Os
meios entram na psique das pessoas, mudando seus jeitos de perceber e
compreender o mundo.
Quando nos aproximamos de outras culturas, nos aproximamos de outros
sujeitos, que são diferentes de nós. Essas diferenças podem causar estranhamento,
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mas devemos nos aproximar do diferente para identificar semelhanças e diminuir
os preconceitos, para então criarmos empatia pelo próximo.
Gumbrecht (1998) diz que tudo que tem forma tem uma referência externa e
interna. Sendo assim, sempre que eu considero o “eu” enquanto sistema, preciso
considerar outros que não sejam “eu”.
O pensar compartilhado criado por esse ethos cultural faz com que os
indivíduos percebam o outro não como algo anormal, pois, no momento que tomam
conhecimento sobre hábitos e costumes do outro, ele já não é tão estranho. Passese, então, a notar semelhanças, não mais as diferenças – isto é, passa-se a procurar
um sentido no outro e a concebê-lo como o não “eu”.
Segundo

Gumbrecht

(1998),

não

temos

critérios

para

distinguir

interpretações adequadas de projeções inadequadas que fazemos. Essas
projeções são feitas a partir de nós mesmos, da nossa visão de mundo. Em função
disso, o exercício de alteridade se faz muito importante, ou seja, devemos ver o
outro pelo olhar do outro, não pelo nosso olhar, impregnado por nossas vivências e
nossos hábitos culturais.
Todas as sociedades necessitam se compor de modo tolerante, democrático,
solidário e artístico. Nessa dinâmica, os conhecimentos científicos precisam compor
relacionamentos interpessoais, culturais e políticos.
Jiani Adriana Bonin (2013) nos diz que, na dimensão metodológica de nossas
pesquisas, torna-se crucial repensar métodos, processos e procedimentos
investigativos para dar conta das diversas realidades dinâmicas e complexas, as
quais somos submetidos. A pesquisa é desafiada a constituir-se em afinidade com
esses movimentos e transformações para poder produzir conhecimento sobre eles.
Ao não encontrar um paradigma metodológico universal do campo
comunicacional, aceitou-se outro, o do pluralismo teórico. Porém, quando
pensamos em um pluralismo metodológico, ainda encontramos muitas dificuldades
em transcender os modelos metodológicos prontos ou de seu uso apenas como
ferramentas.
Porém o maior problema não parece ser o pluralismo teórico, mas o uso
repetitivo de fórmulas e de conceitos simplesmente trazidos de outras áreas do
conhecimento, sem reflexão ou problematização (MALDONADO, 2013).
Na lógica da produção de ciência em comunicação, é imprescindível mudar
as condições de produção de ciência. No sistema atual, muitos talentos e avanços
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são perdidos pela atuação conservadora da tecnoburocracia. Devemos abolir o
pensamento dicotômico, fragmentado, formalista e burocrático que repete fórmulas
consagradas como pretexto para não realizar um trabalho intelectual inventivo.
Dessa forma, me permito pensar a transmetodologia como um importante
renovador epistêmico, pois une pensamento e experiência de forma a conjugar
diferentes saberes, vivências, tecnologias e estratégias metodológicas.
Devemos levar em consideração que o processo no fazer pesquisa científica
é mais importante do que ter certeza ou “razão”. O cientista deve abandonar seus
“pré-conceitos” e se concentrar nos processos e na análise racional dos fatos, deve
ter muito cuidado para não deixar os fatos serem alterados por suas percepções de
mundo.
Edgar Morin (1986. p. 124)) nos alerta sobre como a busca pela verdade
pode tornar-se um problema.
O sentimento de verdade suscita uma dupla possessão existencial: uma
tomada de posse da verdade (a verdade pertence-me ) e uma tomada de
posse pela verdade (pertenço á verdade); as duas posses ligam-se num
anel que as alimentam uma à outra ( pertenço a verdade que me pertence);
assim ao mesmo tempo que se torna uma entidade transcendente que
adoramos, a verdade torna-se o nosso bem pessoal, incorporado na nossa
identidade.

O sentimento de verdade é inseparável do sentimento de certeza, que
também deve distinguir-se da ideia de certeza. A necessidade de verdade e a
necessidade de certeza apelam uma para a outra; a necessidade de verdade
deveria por certo ter primazia sobre a de certeza e deveria até poder contradizê-la,
mas geralmente a necessidade de certeza submerge e cega a necessidade de
verdade.
Essa busca pela verdade faz parte do processo de construção do
pensamento e sobre esses processos Bachelard (2006. p. 113) nos fala:
O processo de construção do conhecimento e, agora no de pensar-me
enquanto vou tecendo o “fio de Ariadne” nesse labirinto, está propenso à
tomada de decisões e à possibilidade do arriscar-se. Entre a segurança de
um percurso reverenciando, seguindo à risca marcas e índices dos que já
se aventuraram antes, me dedico à tentar cruzar veredas, me confundir,
deixando de lado momentaneamente minhas convicções, assumindo o
risco, inclusive de cair em um ecletismo. Contudo mantenho-me aberto à
escuta dos oráculos, em uma tentativa de construir em meus movimentos
um “método de dispersão bem ordenada”.
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No labirinto contemporâneo dos processos de comunicação, cada vez mais
nos encontramos “entre espaços”, lacunas, brechas, fissuras ocupadas por outras
lógicas híbridas. Talvez seja mais importante para o campo da comunicação buscar
e percorrer o caminho e sua possibilidades do que chegar a um ponto final.
Mills faz, em Sobre o artesanato intelectual, um relato pessoal, dirigido aos
que se iniciam nas ciências sociais, de como proceder em seu ofício. A imagem de
um “ofício” – e sua associação com as ideias de “artesanato” e “oficina” se contrapõe
à visão do trabalho do cientista social como alguém que testa hipóteses construídas
a partir de leis gerais e aplicadas por métodos controláveis. Ver o trabalho de
pesquisa como um ofício ressalta a importância da dimensão existencial na
formação do pesquisador. Nesse sentido, Celso Castro (p. 14) afirma que
Esta não é uma questão meramente quantitativa, como se fôssemos
tomar, por exemplo, quantas horas alguém se dedica ao seu trabalho como
uma “variável” para testar alguma hipótese. Estão em jogo, aqui, diferentes
orientações do sociólogo em relação ao seu trabalho: se ele mantém
dentro de limites estritos o impacto da perspectiva sociológica sobre sua
vida – um “sociólogo de oito horas por dia” – ou se a deixa tomar conta de
sua vida interior – um “sociólogo 24 horas por dia”.

O importante, na visão de Mills, é que ele, como bom artesão, não dissocie
sua vida de seu trabalho, e a perspectiva sociológica está presente não apenas na
forma pela qual ele vive no mundo, mas no modo pelo qual ele vê o mundo.
Mills cria então oito premissas para que se desenvolva o artesanato
intelectual, as quais vou citar aqui, para que todos possam verificar como tem se
construído o experimento mental desta pesquisa.
1.
Sejamos um bom artesão: evitemos qualquer forma de
procedimento rígida. Acima de tudo, busquemos desenvolver e usar a
imaginação sociológica. Defendamos o primado intelectual, sejamos a
mente que enfrenta, por si mesma, os problemas do homem na sociedade.
2.
Evitemos o maneirismo e verborragia. Imponhamos a nós mesmos
e aos outros a simplicidade das afirmações claras. Só usemos os termos
complicados quando acreditarmos firmemente que sua aplicação amplia a
profundidade do nosso raciocínio.
3.
Façamos construções trans-históricas que julguemos necessárias,
mas pratiquemos também as minúcias sub- históricas. Examinemos em
detalhes os pequenos fatos e suas relações, e os grandes acontecimentos
ímpares também.
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4.
Não estudemos apenas um ambiente pequenos depois de outro,
estudemos as estruturas sociais nas quais os ambientes estão
organizados. Tomemos como nosso âmbito temporal o curso da história e
localizemos nele semanas, anos e épocas para examinarmos.
5.
Devemos entender que o nosso objetivo é o entendimento da pleno
das estruturas sociais que surgiram e hoje existem na história mundial. Não
hesitemos na procura pela verdade, procuremos de forma permanente e
imaginativa, vamos nos valer de ideias, métodos e de qualquer e de todos
os estudos sensíveis do homem na sociedade.
6.
Mantenhamos nossos olhos abertos para as variedades da
individualidade e para os modelos de transformações de época. Devemos
usar o que vemos e o que imaginamos como chaves para nosso estudo da
variedade humana.
7.
Devemos saber que herdamos e estamos levando á frente a
tradição da análise social clássica, por isso busquemos compreender o
homem não como um fragmento isolado, procuremos analisar a
complexidade das sociedades humanas.
8.
Não devemos permitir que as questões públicas determinem os
problemas que estudamos. Acima de tudo não devemos abrir mão de
nossa autonomia moral e política.

Devemos aprender a usar a experiência de vida em nosso trabalho
intelectual, examiná-la e interpretá-la continuamente. Neste sentido, o artesanato é
o centro do próprio pesquisador, você está pessoalmente envolvido em cada
produto intelectual em que possa trabalhar. Ter experiência em algo significa, por
exemplo, que seu passado influencia e afeta seu presente, e que ele define sua
capacidade de experiência futura. Como cientista, é preciso controlar esta ação
recíproca bastante complexa, apreender o que se experiencia e classificá-la;
somente dessa maneira é possível testar sua reflexão e, nesse processo, moldar a
si mesmo como um artesão intelectual.
3.12 Estado da Arte
Para a realização desta pesquisa, se fez muito necessário adentrar ao estado
da arte, isto é, investigar outros trabalhos que conversem com a temática que
proponho. Para tanto, fiz um mergulho nos portais de comunicação mais
importantes do Brasil, mas por questões práticas que envolvem facilidade de
pesquisa e cruzamento de palavras-chave, optei por utilizar como norte deste
trabalho o portal de pesquisa de periódicos CAPES.
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O portal de pesquisa de periódicos CAPES oferece uma grande quantidade
de filtros de pesquisa quando selecionada a opção de pesquisa avançada. Neste
campo, inicialmente, foram filtrados os campos de data e os anos de 2014 até 2018
foram selecionados, ou seja, selecionei os últimos cinco anos de pesquisa
relacionados aos temas: corpo, ciberespaço, modificação corporal, identidade,
performance, feminino, celebridade, redes sociais. O alto número de artigos
encontrados, como visto no gráfico abaixo, mostra a inviabilidade de vir a conhecer
todos os artigos encontrados. Somente a simples leitura dos resumos dos 242.024
artigos que falam sobre performance comprometem bastante o tempo que me foi
dado para completar a qualificação de mestrado.
Gráfico 1 – Artigos encontrados relacionados aos temas da pesquisa

Fonte: elaborado pela autora.

Dessa forma, um cruzamento de palavras-chave se fez importante, pela
própria inviabilidade de tempo do projeto. Para exemplificar como aconteceu esse
cruzamento, utilizo o termo “corpo”, segundo o portal, relaciona 952 artigos; e sobre
“feminino”, existem 232 trabalhos. Para afunilar esse número e encontrar trabalhos
que fossem mais alinhados com o que procuro, realizei uma busca dupla, na qual
busquei no site simultaneamente os artigos sobre “corpo” e “feminino”, chegando
ao enxuto número 33.
Com esses dados, separei arbitrariamente alguns cruzamentos escolhidos
de acordo com a importância para o meu trabalho. Abaixo, seguem abaixo gráficos
que mostram esses cruzamentos:
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Gráfico 2 – Artigos com o cruzamento do termo “corpo”

Fonte: elaborado pela autora.
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Gráfico 3 – Artigos com o cruzamento do termo “performance”

Fonte: elaborado pela autora.

Gráfico 4 – Artigos com o cruzamento do termo “identidade”

Fonte: elaborado pela autora.
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Gráfico 5 – Artigos com o cruzamento do termo “corpo”

Fonte: elaborado pela autora.

Gráfico 6 – Artigos com o cruzamento do termo “performance”

Fonte: elaborado pela autora.
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Gráfico 7 – Artigos com o cruzamento do termo “identidade”

Fonte: elaborado pela autora.

Gráfico 8 – Artigos com o cruzamento do termo “redes sociais”

Fonte: elaborado pela autora.

O próximo passo foi utilizar três termos simultaneamente nos motores de
busca do portal de periódicos da CAPES e foi exatamente nesse ponto que pude
encontrar um campo de inserção para o meu trabalho. Apesar de a academia ter se
interessado bastante pelos temas que investigo e haver muitos trabalhos que posso
utilizar como base para verificar referencial teóricos e approaches metodológicas,
ao cruzar três termos percebi que ainda existem poucos trabalhos nesses campos
que pretendo investigar. Depois de realizar várias tentativas de cruzar três termos,
encontrei dois trabalhos que realmente conversam bastante com minha proposta de
pesquisa. Com o cruzamento de: corpo, identidade, ciberespaço e redes sociais,
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encontrei o trabalho: A ausente presença do corpo, de Everton Santa, de 2017.
Ainda ao buscar os três termos: corpo, performance e feminino simultaneamente,
encontrei o trabalho: Women & the architectural review: the gendered presentation
of architectural work, por Elisa Iturbe, de 2017. Apesar de o tema arquitetura ser um
tanto diferente da minha proposta, existem muitas aproximações que me ajudaram
a pensar no corpo e refletir sobre outros assuntos.
Todo este trabalho foi muito importante para pensar no volume de material
que tem sido produzido sobre a temática do meu trabalho e como isso justifica a
importância do meu projeto. Perceber ainda a pouca quantidade de material
encontrado ao cruzar três temas de pesquisa também me fez notar uma
possibilidade de inserção e também de contribuição para que estes temas
continuem expandindo e gerando mais debate e mais pesquisas relacionadas.
3.13 Proposta Transmetodológica
Pensar a problemática em uma investigação que adota a proposta
transmetodológica

é

construir

o

problema

de

pesquisa

aprofundando-o,

fundamentalmente, em três dimensões: da contextualização do problema/objeto
situando-os nos seus múltiplos contextos; da pesquisa empírica como recurso
metodológico; e da práxis teórica como meio de trabalhar com os conceitos de forma
crítica e renovadora (Maldonado, 2002).
Dessa forma, é possível pensar que essas dimensões, ao convergirem
juntas, ajudam a estabelecer uma epistemologia transmetodológica que é criativa,
mas acima de tudo crítica na hora de conjugar a práxis teórica e as estratégias
metodológicas dentro da pesquisa em comunicação.
Bonin (2013) diz que, na dimensão metodológica de nossas pesquisas, tornase crucial repensar métodos, processos e procedimentos investigativos para dar
conta das diversas realidades dinâmicas e complexas a que somos submetidos. A
pesquisa é desafiada a constituir-se em afinidade com esses movimentos e
transformações para poder produzir conhecimento sobre eles.
Dessa forma, me permito pensar a transmetodologia como um importante
renovador epistêmico, pois une pensamento e experiência de forma a conjugar
diferentes saberes, vivências, tecnologias e estratégias metodológicas.
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Nessa lógica, Maldonado (2013) desenvolve algumas premissas que ajudam
a melhor compreender a proposta transmetodológica:
Premissa 1. Situar o saber humanístico como elemento central da pesquisa
Premissa 2. Desenvolver uma abordagem aberta
Premissa 3. Definir a investigação como práxis
Premissa 4. Ter uma postura construtiva transdisciplinar
Premissa 5. Fazer os sensos científicos fluírem
Premissa 6. Distinguir as problemáticas comunicacionais
Premissa 7. Assumir a problematização metodológica da investigação
Premissa 8. Desenvolver um pensamento epistemológico crítico
Premissa 9. Comprometer-se com a formação do pesquisador
Premissa 10. Construção combinada com a vida. Formar é autoformar-se

Ao não encontrar um paradigma universal do campo comunicacional,
aceitou-se outro, o do pluralismo teórico. Porém, quando pensamos em um
pluralismo metodológico ainda encontramos muitas dificuldades em transcender os
modelos metodológicos prontos ou de seu uso apenas como ferramentas.
No entanto, o maior problema não parece ser o pluralismo teórico, mas o uso
repetitivo de fórmulas e de conceitos simplesmente trazidos de outras áreas do
conhecimento sem reflexão ou problematização (MALDONADO, 2013).
É imprescindível na lógica transmetodológica mudar as condições de
produção de ciência. No sistema atual, muitos talentos e avanços são perdidos pela
atuação conservadora da tecnoburocracia. Devemos abolir o pensamento
dicotômico, fragmentado, formalista e burocrático que repete fórmulas consagradas
como pretexto para não realizar um trabalho intelectual inventivo.
Mas a vontade de uma metodologia que pudesse abarcar diversas áreas já
causava inquietações em diversos pesquisadores, como Walter Benjamin, que
acaba criando o sistema de constelações no sentido de poder abarcar diversos
métodos e áreas distintas do saber.
Benjamin utiliza o sistema de constelações para fazer uma arqueologia da
modernidade. Para dar conta dessa análise da sociedade, ele vai englobar em sua
pesquisa arte poesia, publicidade, política, cinema etc. Ele utiliza brechas
disciplinares para unir todos esses elementos distintos, e todos os pronunciamentos
desses fragmentos mantêm uma mesma distância do centro.
Além do conceito de constelação, Benjamin nos brinda com a sua forma
única de vivenciar a experiência mental. Para que analisar a sociedade, o autor vai
buscar por personagens pela cidade, como o bêbado, a prostituta a criança. O autor
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faz uma análise do que poderia ser considerado banal e consegue um
aprofundamento dentro das relações humanas.
Para trazer essa experiência mental para o leitor, Benjamin utiliza como
método as alegorias, que são modos de fazer proliferar a imagem. Essa provocação
à visibilidade é utilizada como método argumentativo. Uma imagem verbal pode ser
feita a partir de uma metáfora, sonhos, lembranças, uma descrição cuja atenção
aos detalhes é o mais importante. Nesse sentido, a composição visual ultrapassa a
função ilustrativa. A matéria-prima dessa visibilidade é o cotidiano, coisas
aparentemente sem importância como roupas, alimentação etc. A partir da análise
do pequeno momento é possível analisar o grande acontecimento.
Devemos ter muito cuidado para não deixar as nossas concepções de
verdade influenciarem o nosso fazer científico.
A ciência na sua necessidade de aperfeiçoamento opõe-se à opinião. A
opinião nunca tem razão, ela só traduz necessidades “próprias” em conhecimento.
Não se pode fundamentar nada a partir da opinião, por isso, para uma boa pesquisa,
é necessário destruir a opinião (BOSI, 2003; BACHELARD, 2001).
Bosi (2003) diz que a nossa atividade essencial como sujeitos é ação e
percepção – nós a enxergamos dentro de um espaço de vida que nos rodeia como
uma bolha de sabão e onde encontramos nosso significado biológico e existencial.
A partir disso, me permito refletir que, quando presenciamos uma vivência,
essa vivência sofre uma distorção causada pelo nosso ponto de vista, como se a
nossa percepção das coisas fosse mais do que uma recepção, e sim uma
construção sobre o mundo.
Quando conhecemos novas pessoas, novos lugares, paisagens, livros,
presenciamos alguns fatos, mas não presenciamos a maior parte dos fatos,
confiamos nas pessoas que viveram e presenciaram esses fatos, e o pensamento
do discurso cotidiano se alimenta dessa confiança social. Por isso, às vezes o nosso
imaginário já está poluído com uma imagem “do real” que é na verdade o ponto de
vista de outra pessoa, e nós acabamos reproduzindo quase que de forma
involuntária.
Bosi (2003) completa que nós colhemos aspectos do real já cortados e
confeccionados pela cultura e com isso o processo de estereotipia se apodera na
nossa vida mental.
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Devemos levar em consideração que o processo no fazer pesquisa científica
é mais importante do que ter certeza ou “razão”. O cientista deve abandonar seus
“pré-conceitos” e se concentrar nos processos e na análise racional dos fatos, deve
ter muito cuidado para não deixar os fatos serem alterados por suas percepções de
mundo.
Por isso, mais do que buscar uma ordem da comunicação e do midiático,
tratando o processo como fragmentado por fases e momentos, é preciso encará-lo
em sua fenomenologia enfrentando a confusão de articular processos de produção,
circulação e consumo como independentes e também sujeitos ao acaso. Talvez
seja mais importante para o campo da comunicação buscar e percorrer o caminho
e suas possibilidades do que chegar a um ponto final.
Porém, muitas vezes o ego do pesquisador pode acabar afetando o resultado
da pesquisa.
Pierce (2008) diz que o objetivo do raciocínio é descobrir, a partir de
considerações daquilo que já sabemos, alguma coisa que desconhecemos.
Consequentemente o raciocínio é bom se fornecer uma conclusão verdadeira, ou
seja, sempre que inferirmos sobre algo, estaremos atravessados pelas nossas
experiências anteriores, mas cabe a nós como pesquisadores abandonarmos a
nossa opinião prévia e buscar sermos não tendenciosos para que as nossas
inferências sejam livres de estereótipos e possam trazer algo de novo e verdadeiro
para dentro da pesquisa.
O pensamento de Sartre já na origem esboça a ética que sempre será o pano
de fundo de sua produção toda: trata-se de converter o homem; fazê-lo se libertar
das amarras que, até neste momento de sua obra, se constituem na ilusão do ego,
de maneira particular, e do autoengano (má-fé) de maneira geral, descobrindo-se
como consciência livre capaz de dar sentido a um mundo sem propósito. Assim, o
papel da filosofia de Sartre será sempre a ética de libertar o homem, mesmo que
esta libertação implique em angústia, pois a verdade deste é um ativismo absoluto
que, dependendo sempre de si mesmo, se angustia frente à necessidade sem
desculpas de ser o responsável da significação do mundo e, principalmente, de si
próprio (SARTRE, 1963. p. 81).
O próprio conceito de liberdade, tão caro a Sartre necessita da distinção entre
consciência e ego, pois não se trata de um sujeito “egóico” que escolhe frente a um
mundo que lhe dá opções, e sim de uma consciência que define as significações
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deste mundo e, assim, põem as opções frente a si mesma para, em seguida,
encurtando seu campo transcendental aquém a estas opções, poder sempre
escolher.
Mas muitas vezes, o pesquisador acaba deixando se levar pelo ego e deixa
a consciência e o seu dever com a sociedade de lado em nome do avanço científico.
(JAPIASSU, 1988).
O pesquisador jamais poderá se esquecer de que a ciência está cada vez
mais integrada em um processo social, industrial e político. A epistemologia crítica
tem por objetivo questionar sobre a responsabilidade social dos cientistas
pesquisadores.
O desenvolvimento científico gerou muitas consequências maléficas para
sociedade, entre elas a degradação das relações individuais nas sociedades
industrializadas, pesquisas com fins destruidores, possibilidade de manipulação dos
indivíduos. Nessa lógica, o pesquisador deve então cumprir o seu principal dever
com a sociedade e abdicar do seu ego e valorizar mais o processo do que a
finalização da pesquisa.
4 O CASO ANITA
Nascida como Larissa de Macedo Machado, a cantora Anitta nasceu na
cidade do Rio de Janeiro, em 30 de março de 1993. Ela é a filha mais nova da artesã
Miriam Macedo e do vendedor Mauro Machado; seu irmão Renan Machado trabalha
como seu produtor artístico.
Anitta começou a carreira aos 8 anos de idade, cantando no coral da Igreja
Santa Luzia, no bairro Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, por intervenção de seus
avós maternos. Aos 11 anos de idade, com dificuldades financeiras, ela precisou
deixar os estudos particulares, passando a estudar em escola municipal; com a
mesada que recebia, ela decidiu fazer um curso de inglês. Posteriormente, ela
começou a fazer aulas de dança de salão, custeadas pelo professor de sua mãe.
Aos 16 anos, ela finalizou o curso de administração feito em uma escola técnica na
Tijuca. Um ano depois, ela começou a fazer estágio de administração na mineradora
Vale do Rio Doce. Para comprar suas roupas, ela arrumou um serviço temporário
em uma loja de roupas. Para seguir a carreira de cantora, ela decidiu sair do
emprego na Vale. Neste mesmo ano, ela foi a ganhadora do troféu “Revelação do
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Funk”. Anitta, na verdade, é nome artístico da cantora, que se inspirou na minissérie
Presença de Anita, da Rede Globo. Ela achava a personagem Anita incrível, pois
conseguia “ser sexy, sem ser vulgar. Menina e mulher ao mesmo tempo”. Em 2009,
começou a publicar vídeos em seu canal no YouTube, realizando versões e
dançando. Em 2010, assinou contrato com uma gravadora independente do Rio de
Janeiro.
Devido ao sucesso da canção Meiga e abusada, em 2012, assinou um
contrato com a gravadora Warner Music Brasil, em janeiro de 2013. Seu primeiro
álbum de estúdio, Anitta, foi lançado em julho de 2013 e recebeu certificado de
platina pela Associação Brasileira dos Produtores de Discos. O álbum bateu a
marca de 170 mil cópias vendidas, sendo lançado também em Portugal. Ritmo
Perfeito, seu segundo álbum de estúdio, foi lançado em junho de 2014 e as
vendagens no primeiro mês somaram 45 mil cópias vendidas. No mesmo dia, foi
lançado o primeiro álbum ao vivo, Meu lugar, que estreou em 1º lugar no iTunes
Brasil e permaneceu no topo por uma semana.
Em 2015, a cantora lançou seu terceiro álbum de estúdio, intitulado Bang,
que foi certificado com disco de platina e gerou os singles Deixa ele sofrer, Bang,
Essa mina é louca e Cravo e canela. Dentre os fatos relevantes que destacam e
inserem a cantora entre os nomes de influência da indústria musical, podemos citar
que, em 2013, Anitta foi a cantora que mais se manteve no topo do iTunes Brasil e
foi eleita como a Artista do ano. Também foi eleita pela Associação Paulista de
Críticos de Artes (APCA) como a revelação do ano na música em 2013. Em 2015,
a artista ganhou o prêmio EMA Worldwide Act Latin America, sendo a primeira
artista brasileira a vencer o prêmio.
4.1 Mudanças Corporais de Anitta
A cantora já fez preenchimento labial e passou por cirurgias plásticas no
nariz, no abdômen e nos seios. Antes de estourar em 2013 com o Show das
poderosas, Anitta já tinha passado por duas plásticas, assim que completou 18
anos.
Em 2016, Anitta revelou que gostava de editar suas fotos no Photoshop antes
de postar nas redes sociais quando mais nova. Em seu Snapchat, a cantora contou
que queria ser de várias “tribos”, e que se achava feia: “eu era uma adolescente,
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hora eu queria ser emo, hora eu queria ser punk. Eu queria ser tudo. Amo. Queria
ser gostosa… E feia, amor. Feia babado. Eu ‘Photoshopava’ todas as minhas fotos
e nem assim adiantava”.
Anitta não esconde que já fez inúmeros procedimentos estéticos. Até agora,
ela já passou por cirurgias para mudar os lábios, o nariz, os seios e a barriga.
A cantora mesma afirma que já fez procedimentos estéticos: “aí o que eu fiz?
Em vez de ficar consertando na foto, eu reformei a cara na vida real mesmo e nunca
mais precisei fazer Photoshop”.
Convidada do programa Amor & Sexo especial sobre beleza da temporada
2017, Anitta falou com muito bom humor sobre seus procedimentos. Quando a
apresentadora Fernanda Lima questionou Anitta sobre o preço da beleza, a cantora
arrancou gargalhadas do público, afirmando: “no meu caso, milhões. Fiz várias
plásticas. Outro dia, meu pai estava falando: ‘minha filha, como você é linda! Puxou
ao seu pai’. Aí eu falei: ‘presta atenção! Tem várias plásticas”.
A seguir, a fim de ilustrar as várias fases da canora Anitta e suas
modificações corporais, trago imagens de arquivo pessoal sobre a cantora.
Figura 2 – Anitta com Ivete Sangalo

Fonte: arquivo pessoal.
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Figura 3 – Anitta no início de sua carreia no Funk

Fonte: arquivo pessoal.

Figura 4 – Anitta em sua fase “emo”

Fonte: arquivo pessoal.

Figura 5 – Anitta com amigas

Fonte: arquivo pessoal.
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Figura 6 – Anitta em suas várias fases

Fonte: arquivo pessoal.
Figura 7 – Anitta antes de depois das mudanças corporais

Fonte: arquivo pessoal.

5 ANÁLISE DAS IMAGENS
A cantora Anitta compõe o cenário empírico desta pesquisa, que tem como
o objeto a construção das corporalidades na relação entre as fãs e a cantora.
A Anitta foi escolhida por ser mulher brasileira e também por ser muito
popular no atual momento, o que facilita a coleta de materiais para a realização da
pesquisa.
Para a realização da análise dos stories da cantora e de suas fãs, optou-se
pela construção de um processo metodológico próprio.
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Se fazia necessária uma metodologia que torna-se possível verificar a
análise das fotografias postadas no Instagram e também verificar como a
construção corporal dessas mulheres estava ocorrendo.
Quando falo de metodologia, considere importante ressaltar que a
experiência mental está orientando toda a construção desta pesquisa não como
metodologia única, mas é a partir da experiência mental que métodos têm-se
mostrado eficazes para a construção deste estudo.
O material a ser analisado aqui é a fotografia, pois vejo a fotografia como
uma manifestação artística capaz de expressar a subjetividade do ser. Quando
analiso fotografias no Instagram pessoal das sujeitas postadas por elas próprias,
vejo essa imagem carregada de significado e sentido pela pessoa que as postou.
Também não posso não considerar que, como estamos falando de corpo e
corporalidades e afetações que esse corpo sofre, se faz necessário pensar essas
imagens sobre o viés materialista.
Há a fotografia que é uma expressão artística das sujeitas e há a análise
dessas fotografias, que estão cheias de significados por quem as postou e geram
afetações em quem as observa.
Pareceu-me que utilizar o conceito de imaginário e elementos da análise
formal de arte por viés materialista seria uma forma eficaz de poder verificar as
questões que me propus anteriormente.
O método utilizado para a análise dos dados consiste em identificar na
produção de cada uma das participantes as imagens simbólicas predominantes, as
relações que elas estabelecem entre si e seu arranjo e convergência em torno de
uma determinada estrutura do imaginário. Nesse sentido, a finalidade é aplicar o
método de interpretação criado por Durand (1980/1989) à análise das imagens
simbólicas produzidas, investigando as estruturas do imaginário prevalentes.
Serão analisadas fotografias postadas no Instagram durante o período de
novembro de 2018 a janeiro de 2020. Serão analisadas cinco fotografias postadas
pela cantora Anitta e três fotografias postadas por cada fã da cantora analisada
nesta pesquisa.
Vou começar pelas questões teóricas que envolvem a análise das
fotografias.
A fotografia na contemporaneidade é relevante como manifestação da
poética visual contemporânea, em que as pessoas passam a buscar a vida como

105
uma fonte inesgotável de registros fotográficos. Sendo assim, produzir e consumir
imagens são características da sociedade atual.
Existe a nossa volta um mundo de imagens: grande parte das informações
que recebemos em nossa atual sociedade é basicamente visual e somos levados a
interpretá-las e a decifrá-las em busca de uma melhor compreensão do mundo. A
imagem fotográfica está intimamente relacionada ao registro de um momento e à
caracterização de um tempo, sendo o ato fotográfico um recorte deste mundo, que
expressa valores, escolhas e referências.
A fotografia permite a transmissão e o compartilhamento do que é vivido, do
sentir, do ver e assim tornam possível uma participação em um mundo comum.
Para fazer a análise das fotografias, optou-se por elementos da análise
formal de obras de arte que tem uma vertente nas áreas da comunicação, psicologia
e filosofia por meio dos estudos do imaginário. A análise formal ou análise estética
de obra de arte está diretamente conectada os estudos de imaginário trazidos por
C. G. Jung e J. Lacan.
O formismo, como C. G. Jung chama os conceitos de imaginários utilizados
na análise formal das obras de arte, permite que a partir da forma possa-se tratar
de um imaginário individual ou coletivo como uma totalidade ordenada por um
princípio organizador e gerador, criando uma hierarquia dentro deste imaginário.
Qualquer que seja o método empregado, parece que o imaginário pode ser
apreendido como uma esfera organizada de representações no qual fundo e forma,
partes e todo se entrelaçam.
O homo aestheticusm, ao criar para o prazer um outra imagem do mundo
, um outro modo de manifestação das coisas , modifica ao mesmo tempo
seu mundo interior e o mundo exterior: por um lado cria imagens para
objetificar experiências sensoriais, afetivas , imaginárias como se sua
vivência anterior , oculta , silenciosa , não fosse suficiente para
experimentar toda a sua intensidade e sua riqueza . O imaginário das obras
mostra-se assim como um espaço de realização , de fixação e expansão
da subjetividade . Mas por intermédio dessa representação, o artista visa
algumas imagens novas , que por sua vez farão parte da subjetividade de
cada um. (WUNENBURGUER, Jean-Jaques, 2003. p. 58)

Quando um espectador se apega a uma pintura, a uma fotografia ou a
qualquer produto artístico, o divertimento superficial é aprofundado em um processo
simbólico em que o sujeito passa a se conhecer melhor, ativar os seus pensamentos
e até mudar a si mesmo.
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Como toda a imagem isolada ou em em composição (quadro narrativa) o
imaginário comporta uma vertente representativa, e portanto verbalizada ,
e
uma
vertente
emocional
,
afetiva
,
que
toca
o
sujeito.(WUNENBURGUER, Jean-Jaques, 2003. p. 11 apud. CORBIN, H.,
1958)

Só é possível haver um imaginário se um grupo de imagens e narrativas
formarem um conjunto coerente. Porém, para haver um imaginário, é necessário
haver um imaginante. As interpretações advindas do imaginante são indicadores
valiosos para exprimir fatos, dados e valores considerados importantes para o
sujeito imaginante.
Esses conceitos de imaginário se fazem muito importante para que eu possa
prosseguir com as análises de forma de obra de arte.
Se o imaginário é capaz de modificar o sujeito e trazer o autoconhecimento,
me permito pensar que as fãs da Anitta, como sujeitas imaginantes, interpretam as
fotos da cantora e modificam as suas próprias concepções de corporalidade.
É possível verificar essas modificações nas suas concepções de
corporalidades quando analiso as fotos postadas pelas próprias sujeitas que
exprimem suas subjetividades a partir das fotografias.
Para essa análise, são necessários três movimentos metodológicos. O
primeiro movimento é a análise das fotografias postadas pela própria cantora Anitta,
em que será possível verificar como a cantora constrói suas concepções de
corporalidade por meio de elementos da análise formal de obras de arte, visto que
a fotografia é uma expressão da subjetividade do indivíduo.
O segundo movimento será a análise das fotografias postadas pelas fãs da
Anitta, em que será possível ver como estas, a partir das interpretações feitas pela
observação das fotos postadas pela cantora, modificam a si mesmas e constroem
uma nova subjetividade das suas corporalidades por meio das influências da
cantora Anitta. Para esse movimento, também serão utilizados elementos da análise
formal de obras de arte.
O terceiro movimento consiste em cruzar as análises a fim de verificar como
as subjetividades das corporalidades estão sendo geradas tanto pela cantora Anitta
quanto por suas fãs, e como o corpo das fãs da cantora estão reagindo a essas
influências.
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A análise formal de uma obra de arte é feita a partir de seus elementos
visuais: a imagem se define por estruturas que estabelecem uma organização
visual.
Esta estrutura e organização exigem um estudo que mostre a articulação
entre pensamento e criatividade.
Ao formatar uma imagem ou elaborar uma fotografia, o artista ou o propositor
da imagem busca os ajustes mais adequados para expressar o seu objetivo. A
reflexão feito pelo observador permitirá o surgimento de novos sentidos gerados a
partir das vivências experimentadas pelo observador com relação à imagem.
Ao analisarmos de maneira formal uma obra de arte, precisamos primeiro
saber informações que remetam à origem da obra, como data e local e se possível
informações sobre o artista, para poder entender o contexto em que a obra foi
gerada e quais sentidos ela tem a intenção de produzir.
Dessa mesma forma, quando for analisar neste trabalho as fotografias do
instagram da Anitta e suas fãs, vou trazer um breve contexto sobre as vidas das
participantes para que fique mais fácil identificar as intenções de sentido propostas
pelas elas quando postam fotografias.
Após a primeira análise formal de obras de arte em que é possível verificar
dados sobre a origem do artista e o contexto em que a obra foi criada, passa-se
para a análise estrutural da composição da obra. Os elementos estruturais que
compõem uma obra são: análise de ponto focal, análise linear, análise de
luminescência, análise das formas, análise cromática, análise de volumetria, análise
gráfica estrutural e análise espacial.
Para a análise das fotografias neste trabalho, serão utilizados somente
alguns tópicos da análise formal de obras de arte que julgo serem essenciais e
acrescentarei outros tópicos para que seja possível ter uma análise mais
aprofundada sobre as construções das subjetividades corporais.
- Análise de ponto focal: torna possível verificar o centro de interesse da
obra, aquilo que mostra para onde o observador deve olhar. Geralmente, o ponto
focal delineia e encaminha o olhar do observador.
- Análise de luminescência: como a luz é utilizada na composição da
imagem? O escuro é aquilo que está escondido? Existe algum artifício de luz para
ressaltar algo? A luz está harmonizando a imagem?
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- Análise de composição: descreve a imagem, levando em consideração os
elementos que a compõem. Existe alguma hierarquia na imagem? A imagem está
contando alguma coisa?
- Análise postural: qual é a posição dos corpos apresentados na imagem?
Existe sensualidade, altivez ou algum outro elemento nas posições dos corpos que
a compõem?
- Análise das corporalidades: abrange os marcadores sociais que estão
construindo a imagem, incluindo idade, dimensão corporal, sua relação com o
mercado de trabalho. Nesta categoria, também deve-se observar as vestimentas e
os adereços utilizados pelas mulheres que compõem a imagem. Também procuro
saber em que medida esses aspectos colaboram para significar a personalidade
das mulheres.
Para seguirmos com a nossa análise, vou orientá-los sobre os aspectos
sociais, econômicos e políticos do Brasil no atual momento, porque, como vimos
antes, o contexto é imprescindível para a análise formal de obras de arte, método
que estou adaptando para esta pesquisa.
Figura 8 – Notícias sobre o atual governo

Fonte: <https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/>. Acesso em: 20 fev. 2020.
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Figura 9 – Notícias sobre o atual presidente brasileiro

Fonte: <https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/>. Aceso em: 20 fev. 2020.

Figura 10 – Principais notícias sobre Lula, ex-presidente brasileiro

Fonte:
<https://www.google.com/search?q=politica+brasil+atual&oq=pol%C3%ADtica+brasil+a&a
qs=chrome.1.69i57j0l5.7216j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Acesso em: 20 jan. 2020.

Optei por trazer as principais manchetes sobre economia e política para que
um panorama não tendencioso fosse formado. É possível perceber que no nosso
cenário brasileiro atual questões como democracia, qualificação de candidatos a
cargos públicos, cidadania e justiça estão sendo largamente discutidas nas mais
distintas esferas sociais. Estamos vivendo um momento de segregação dentro do
país e são tempos sombrios para as áreas da pesquisa acadêmica, educação no
geral e cultura.
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É nesse contexto que estou tentando verificar a construção subjetiva das
corporalidades nas mulheres brasileiras por meio do uso das redes sociais
(Instagram) e a influência das celebridades ( cantora Anitta).
Passo agora para breve contextualização das vidas da cantora Anitta e das
fãs que serão analisadas nesta pesquisa.
5.1 Análise de Gráficos sobre Imagens Postadas nos Stories de Anitta e suas
Fãs
Nos gráficos abaixo, apresento uma compilação das informações extraídas
a partir da análise das imagens selecionadas dos stories do Instagram, conforme o
procedimento já explicitado no capítulo metodológico. Nas próximas sessões,
apresento a descrição e a análise destas imagens. Antes de expor os gráficos
construídos por meio da análise dos stories do Instagram da cantora Anitta e das
cinco jovens analisadas neste trabalho, é preciso relembrar que estas imagens
foram catalogadas a fim de identificar a recorrência de elementos entre eles para
identificar se as postagens da Anitta repercutem nos posts e, consequentemente,
no comportamento on-line destas cinco jovens.
O gráfico a seguir corresponde ao número de seguidores das jovens
analisadas. Esta informação se faz relevante, pois este número influencia na
escolha de conteúdo publicado. Paloma e Fabiana são as duas jovens com mais
seguidores, com 2.257 mil e 1.174 mil seguidores respectivamente e ambas
apresentam uma grande preocupação em não criar publicações que não gerem
engajamento, pois se preocupam muito com o número de curtidas em cada foto
postada; Luiza aparece logo atrás, com 1.164 mil seguidores. Os demais lugares
não chegam até os mil seguidores. Daniela e Brenda ocupam o 4º e 5º lugar, com
773 e 461 seguidores cada.
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Gráfico 9 – Número de seguidores

Fonte: elaborado pela autora.

O próximo gráfico está relaciona ao número de publicações de cada uma das
jovens. Como podemos ver no gráfico abaixo, Luiza e Fabiana lideram o número de
publicações, com 528 publicações e 317 publicações, respectivamente. Brenda
aparece em terceiro lugar, com 104 publicações. Daniela e Paloma aparecem bem
atrás, com 77 e 24 publicações respectivamente.
Gráfico 10 – Publicações

Fonte: elaborado pela autora.
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Gráfico 11 – Fotos de Anitta

Fonte: elaborado pela autora.

Fiz um compilado de tipos de fotos mais postadas pela cantora Anitta, na
forma de um gráfico. Este procedimento, além de para fins de organização, foi
fundamental para que se criassem as seis categorias de fotos mais postadas, que
são: padrão físico (esta categoria se refere às imagens que fazem referência ao
padrão estético de cada uma delas quando intencionalmente são apontadas
celulite, gordura ou algum comentário que remeta ao padrão físico) fotos com pet,
fotos em que estão deitadas, fotos de biquíni, fotos estilo retrato (isto é, fotos tiradas
por uma pessoa que não está presente na imagem e existe uma pose premeditada
para captura) e finalmente fotos estilo selfie (este estilo apresenta uma foto tirada
pela própria pessoa, que posa para a câmera). Estes seis estilos acabaram por se
tornar um guia para que se escolhesse e se comparassem as fotos das jovens
analisadas com as fotos publicadas pela cantora Anitta. Como mostrado no gráfico
a seguir, é possível perceber que a maior parte das fotos publicadas pela cantora
Anitta são em estilo retrato, ocupando 31,5% de todo o conteúdo publicado por
Anitta. Logo em seguida, aparecem as selfies, representando 27,4% das
publicações; em terceiro lugar, ocupando 13,7 % das fotos, aparecem fotos de
biquíni; em quarto lugar, correspondendo a 11% das publicações, surgem as fotos
que favorecem padrão físico. A fotos deitada ocupam 9,6% do material publicada.
Os bichinhos de estimação também ocupam grande parte das publicações tanto de
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Anitta quanto das jovens analisadas. No caso de Anitta, as publicações com bichos
de estimação, chamadas aqui de “com pet”, totalizam 6,8% das publicações, ficando
em sexto lugar nesta análise.
Gráfico 12 – Fotos de Anitta

Fonte: elaborado pela autora.

Paloma é uma das jovens com o menor número de publicações, e dentre elas
se destacam imagens do estilo retrato, representando 71,4% das poblicaçoes; fotos
com pet representam 14,3% das imagens publicadas; e padrão físico ocupam
14,3%.
Ao perceber que Paloma é a jovem com o maior número de seguidores, é
possível fazer uma inferência sobre a relação entre este dado e a pouca variedade
de tipos de fotos em seu feed. Assim, é possível inferir que o grande número de
seguidores faz com que Paloma considere muito a qualidade do material postada e
isso restringe a variedade de seus posts.
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Gráfico 13 – Fotos de Brenda

Fonte: elaborado pela autora.

Brenda, por sua vez, apresenta pouca variedade de tipos de fotos publicadas.
As imagens em estilo selfie e retrato ficam empatadas em primeiro lugar, ocupando
26,3% das postagens. As fotografias de biquíni ficam em segundo lugar,
representando 26,3% das imagens. Em terceiro e último lugar, representando
21,1% das publicações, estão as fotos com pet.
Gráfico 14 – Fotos de Luiza

Fonte: elaborado pela autora.
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No Instagram de Luiza, há muita variedade nos tipos de fotos publicadas. As
imagens em estilo selfie e retrato ficam empatadas em primeiro lugar,
correspondendo a 30,8% das postagens. As fotografias de biquíni ficam em
segundo lugar, ocupando 15,4% dos posts. Empatadas em terceiro lugar,
representando 7,7% das publicações, estão as fotos com pet, deitada e fotos
abordando o padrão físico.
Gráfico 15 – Fotos de Luiza

Fonte: elaborado pela autora.

Daniela se mostra ter uma predileção por selfies, elas ocupam 56% de suas
publicações. As fotos deitadas representam 20% das postagens de Daniela,
seguidas de perto pelas fotos de padrão físico, que ficaram em terceiro lugar,
ocupando 12% do feed. Vale a pena lembrar aqui que durante uma época as
publicações de Daniela vinham acompanhadas de frases como “pedala, gordinha”,
“vamos, baleia”, entre outras expressões que registravam o seu desagrado com o
próprio corpo. As fotos de biquíni ficam em quarto lugar, representando 8% dos
posts. Em último lugar, estão as fotos estilo retrato, que representam somente 4%
das publicações de Daniela.
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Gráfico 16 – Fotos de Fabiana

Fonte: elaborado pela autora.

Fabiana é uma jovem com um grande número de seguidores e também com
um grande número de publicações, mas suas publicações diferem muito das outras
jovens analisadas. Enquanto as outras meninas dividem o primeiro e segundo lugar
entre selfies e fotos estilo retrato, Fabiana apresenta um número bem reduzido de
fotos estilo selfie, ficando em último lugar entre as suas publicações, representando
apenas 6,4% das suas postagens. Em primeiro lugar, representando 40,4% das
postagens, estão as fotos estilo retrato, muitas destas fotos identificadas como
tiradas por fotógrafos profissionais, em locais em que Fabiana se apresenta e até
mesmo ensaios de sessões de fotos particulares, em que ela está profissionalmente
maquiada e reproduz poses muito utilizadas por celebridades em capas de revistas.
As publicações sobre padrão físico ficam em segundo lugar, representando 23,4%
dos posts, mas ao contrário das demais meninas, neste tipo de publicação, Fabiana
comenta ou reproduz algo que remeta à liberdade e ao prazer que esta tem em
mostrar seu corpo. Em terceiro lugar, ficam empatadas as fotografias com pet e
aquelas em que ela está deitada, representando 10,6% das postagens. Em quarto
lugar, ficam as fotografias de biquíni, que correspondem a 8,5% das publicações.
5.2 Análise da Anitta
Anitta, ou Larissa de Macedo Machado, é uma jovem brasileira de 26 anos
nascida em Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, Brasil, em 30 de março de 1993. Ela
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é a filha mais nova da artesã paraibana Miriam Macedo com o vendedor mineiro
Mauro Machado, tendo um irmão, Renan Machado, que trabalha como seu produtor
artístico. Seu pai divorciou-se de sua mãe quando Anitta ainda era pequena. Anitta
começou a cantar com oito anos de idade no coral da Igreja Santa Luzia, no bairro
Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, por intervenção de seus avós maternos. Ela era
considerada por sua mãe uma aluna estudiosa, cuja nota “tinha que ser a maior da
turma”. Aos 11 anos de idade, seu pai, que ajudava nas despesas da casa, acabou
vendo sua empresa ir à falência; com isso, ele não pôde mais colaborar com os
custos dos estudos particulares de Anitta. Deste modo, ela passou a estudar na
escola municipal Itália e, com a mesada, decidiu fazer um curso de inglês,
ganhando, posteriormente, aulas de dança de salão oferecidas pelo professor de
sua mãe.
Aos 16 anos, ela finalizou o curso de administração feito na Fundação de
Apoio à Escola Técnica (FAETEC) na Tijuca. Um ano depois, começou a fazer
estágio de administração na mineradora Vale do Rio Doce. Para comprar roupas
para usar no trabalho, ela arrumou um serviço temporário em uma loja de vestuário.
Para seguir a carreira de cantora, decidiu sair do emprego na Vale. O nome artístico
“Anitta” foi uma inspiração na minissérie Presença de Anita, da Rede Globo. Ela
achava a personagem Anita incrível, pois conseguia ser sexy sem ser vulgar,
menina e mulher ao mesmo tempo. Em 2009, ela começou a publicar vídeos em
seu canal no YouTube, no qual exibia suas músicas e danças.
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5.3 Análise das Imagens Postadas nos Stories de Anitta
Figura 11 – Captura de tela stories Anitta 1

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Nesta imagem, podemos ver a cantora Anitta com trajes de banho em uma
área de lazer que parece ser na volta de uma piscina. O dia está ensolarado e a luz
da foto é natural; também é possível ver parte de um corpo masculino que aparece
de bermuda e camiseta preta. Na imagem, a cantora está dançando segurando uma
canga em volta do corpo, segurando ainda um chapéu com uma das mãos,
encobrindo parte de seu rosto. O corpo da cantora está posicionado em flexão,
como se estivesse dançando, e é possível ver parte dos seus seios pelo biquíni que
ela está vestindo. A posição corporal da cantora denota sensualidade e pelos
movimentos e pela quantidade de pele à mostra, o ponto focal da imagem é a mão
do homem, que aparece junto ao umbigo da cantora, mostrando que os dois estão
dançando juntos. É possível perceber que o corpo da cantora está dentro do padrão
hegemônico atual e não apresenta nenhuma marca de celulite ou gordura
localizada. Olhando a cena, é possível notar que Anitta está se divertindo.
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Figura 12 – Captura de tela storie Anitta 2

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Na imagem, vemos a cantora Anitta posando para uma foto em frente ao
espelho em um quarto com luz artificial. As cortinas estão entreabertas e é possível
ver que o período do dia em que a foto foi tirada é final da tarde e início da noite. A
luz da foto é em tom amarelado, o que deixa sombra no rosto da cantora,
dificultando ver com clareza a sua expressão facial, mas é possível ver que Anitta
está séria na foto e olhando para baixo. O seu rosto está com uma maquiagem forte,
com uma sombra azul escuro nas pálpebras. A cantora está com o cabelo preso,
usa grandes brincos e anéis dourados. Ela veste uma calça comprida preta e justa,
com uma camisa branca e com detalhes em animal print combinado com um blazer
também branco com detalhes em animal print com as mangas arremangadas até
os cotovelos. A camisa está fechada até o último botão e a cantora usa sandálias
pretas de salto alto. O chão do quarto é de carpete e é possível ver uma toalha
caída no chão, também vemos pelo reflexo do espelho uma cama de casal com
lençóis brancos desarrumados e com roupas jogadas por cima da cama.
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A cantora também não tem a preocupação de estar enquadrada dentro do
espelho, visto que um pedaço do seu pé é cortado da foto. A pose da cantora é bem
ereta e passa um ar altivo e de alguém com um poder aquisitivo grande; o ponto
focal da imagem é o celular na mão da cantora. Há um grande contraste das roupas
elegantes com a desorganização do cenário, indicando que parece não haver
preocupação com a composição da imagem.
Figura 13 – Captura de tela storie Anitta 3

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Nesta imagem, vemos a cantora Anitta posando para a foto com o corpo
debruçado em um parapeito de vidro de um veículo aquático (barco). A foto é em
um ambiente externo de luz natural, o dia está ensolarado e seus cabelos estão
tremulando com o vento. Um de seus joelhos está flexionado para frente, projetando
sua bunda para trás, para que fique mais em foco na foto. A foto foi tirada com se a
cantora estivesse de costas para o fotógrafo e ela somente vira o rosto para a
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fotografia. É difícil perceber a sua expressão facial devido à luminosidade solar. A
cantora usa um par de óculos de sol branco, brincos de argola dourados, usa um
top branco sem alças, mostrando a barriga, também usa um short jeans mostrando
a “polpa” da bunda. Na foto, Anitta está em uma pose bem sensual, mas há a
seguinte legenda “aquela celulite roubando a cena”. Devido à luminescência do
ambiente, embora também não se descarte a possibilidade do uso de um filtro de
imagem, pois não existe diferença de cores na fotografia, tudo está em tom pastel
e não é possível ver marcas de celulite.
Permito-me pensar que essa legenda seja um artifício da cantora para
encorajar os seus seguidores a elogiarem-na.
Figura 14 – Captura de tela storie Anitta 4

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Nesta imagem, vemos a Cantora Anitta em um ambiente interno com pouca
luz, porém sobre a cantora há muita luz, tanto que é difícil ver os contornos do seu
corpo. A pele da cantora está em um tom uniforme, deixando o seu corpo livre de
qualquer imperfeição, impossibilitando eu se veja qualquer tipo de pelo ou poros na

122
pele. Há mais três pessoas presentes na imagem, dois homens e uma mulher, que
aparecem parcialmente na imagem.
O ponto focal da imagem é a bunda da cantora. Na imagem, Anitta está se
vestindo, encurvada colocando um pé de uma meia calça arrastão, usando uma
calcinha fio dental e com os seios à mostra; para tapar os mamilos, a cantora coloca
um stiker de uma bola de bilhar com o número 08. Seu braço está tapando a sua
expressão facial, ela está em cima de um tapete e há peças de roupas jogadas no
chão. Há um ar de amadorismo na imagem: a foto não está bem enquadrada, o
ajuste de luz não é o ideal, porém a cantora parece uma escultura e sua pele não
parece uma humana em razão da cor e da falta de textura; além disso, seu corpo
está exposto, praticamente nu, mas não é possível ver intenção de sensualidade na
postura da cantora, assim como não é possível verificar se ela está usando adornos.
Figura 15 – Captura de tela storie Anitta 5

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Nesta imagem, vemos a cantora Anitta sozinha em uma sala em tons de
creme, amarelo e branco. Existe uma janela aberta pela qual é possível ver luz solar
e o ambiente está bem iluminado, mas também há luz elétrica ligada. A cantora está
de joelhos debruçada no encosto de um sofá. A foto foi tirada com a cantora de
costas para o fotógrafo e ela somente vira o rosto para a fotografia. Anitta usa botas
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pretas longas, um vestido curto e transparente, é possível ver a calcinha da cantora,
também uma grande parte da bunda está de fora na imagem.
A incisão de luz sobre a cantora faz com que sua pele fique em um tom
uniforme bem mais claro do que o tom da sua pele é realmente, dando um aspecto
de escultura em mármore: o aspecto de escultura se dá por a luz encobrir os poros
da cantora. Além disso, também é impossível ver qualquer imperfeição como celulite
ou estrias na foto.
É difícil ver a expressão facial da cantora, pois a luz não permite enxergar
suas expressões faciais.
A bunda da cantora é o ponto focal da imagem e a sua posição é quase
pornográfica.
Também há uma legenda nessa imagem: “Angulo é tudo”, sem o acento
circunflexo na letra “a”.
Achei necessário trazer outra imagem da cantora, que foi tirada no mesmo
dia que a imagem da figura anterior.
Figura 16 – Captura de tela storie Anitta 6

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Nesta imagem tirada em ambiente externo e de luz natural, vemos a cantora
Anitta de costas com a mesma roupa e os mesmo acessórios da imagem anterior,
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porém é possível ver celulite em suas pernas e a cantora colocou a seguinte
legenda: celulite ta em dia.
Percebo uma dualidade de sentidos nas duas imagens. Em uma imagem,
Anitta se apresenta como um sonho erótico, a mulher perfeita, sem nenhuma
imperfeição e curvilínea; na outra, ela se apresenta como uma mulher comum, real,
uma mulher arrumada, produzida, mas com um corpo totalmente humano.
Também há um trocadilho entre as legendas: a imagem com a legenda
“celulite ta em dia” é postada antes da fotografia com a legenda “angulo é tudo”,
como se a cantora quisesse dizer que basta um bom posicionamento para a
fotografia, que apenas isto bastaria para mascarar celulite, estrias e demais
imperfeições. No entanto, além do ângulo também há a utilização de filtro de
imagem para suavizar a textura da pele.
5.4 Análise Final Anitta
Analiso os stories da cantora Anitta de outubro de 2019 a 10 de janeiro de
2020. Durante esse período, foi possível verificar vários traços do comportamento
da cantora, principalmente com relação ao seu corpo.
A maior parte dos stories da cantora são vídeos em que ela relata o seu dia
a dia e o seu posicionamento sobre os principais acontecimentos.
A Anitta é uma mulher rica atualmente, mas vem de uma família bem humilde
e esses traços do seu passado são bem fáceis de serem percebidos: ela fala
extremamente alto, gesticula muito, interfere no espaço dos outros quando fala, faz
questão de falar que é a atual provedora da família. Frequentemente, faz festas com
muita bebida alcoólica, pessoas trocando carícias íntimas em público e nesse
ambiente circulam menores de idade.
Fiz um diário chamado Anitta, no qual tenho um acervo de muitas
declarações da cantora e muitas outras fotos que não trouxe para a análise, mas
que me permitiram criar um panorama melhor de como Anitta enxerga a sua
feminilidade e a sua corporalidade.
Anitta frequentemente posta foto com seus pets, ela deixa os animais
dormirem na cama e faz muitas fotos com eles. Devido à quantidade de selfies
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tiradas com pets, criaram-se os nomes “catise” e “pelfie” para denominar selfies6
tiradas com os pets.
Anitta posta seguidamente vídeos e textos falando sobre a importância de
cuidar o meio ambiente e também sobre os benefícios da vida vegana. Ela faz vários
vídeos sobre dicas sustentáveis e sobre como as pessoas podem ajudar o meio
ambiente. Houve um storie específico em que a cantora aparece de biquíni
dançando e com um canudo de metal reutilizável, falando sobre a importância de
não utilizarmos canudos plásticos.
Anitta posta uma média de 30 a 50 stories por dia, entre eles imagens
promocionais de eventos, reposts de fãs e amigos e eventos do seu dia a dia.
Foram muitas as vezes que a cantora reclamou de ter de demorar para se
maquiar, mesmo já tendo feitos muitas plásticas para corrigir imperfeições. Ela
também já postou fotos em clínicas com a legenda “a pele que habito”, fazendo
alusão ao filme do Almodóvar, A pele que habito, que fala sobre uma pessoa que
passou por muitos procedimentos estéticos até ficar totalmente irreconhecível.
Recentemente, Anitta utilizou um filtro do Instagram chamado “baby bratz”,
que deixava os lábios muito grandes: como gostou muito do filtro, a cantora chegou
a dizer que estava pensando em fazer a boca igual ao do filtro. Anitta passou mais
uns dias usando o filtro até que realmente foi a uma clínica para ficar com os lábios
iguais ao do filtro. Ao sair do procedimento, a cantora afirmou que gostaria que os
lábios tivessem ficado ainda maiores.
Esse storie rendeu muitos comentários: uma amiga da cantora disse que
também tinha pensado em fazer o procedimento para ficar com os lábios do filtro e
que certamente iria marcar o procedimento após ter visto a Anitta.
Ainda sobre esse episódio, Anitta falou que ela é assim: vê alguma coisa que
acha bonita com relação à aparência estética, vai a uma clínica e faz o
procedimento. A cantora diz ainda que não faz isso pelas pessoas, mas, sim, por si
mesma.
Anitta também já afirmou que “rebolando o rabo”, nas palavras da cantora,
nos stories gera muito mais engajamento nas redes sociais do que uma foto tirada
por um paparazzi em um site de fofocas.
Várias vezes, a cantora disse que as pessoas que a veem pensam ver uma
selfie se evidencia como um novo tipo de imagem facilitada em sua captação pelas câmeras digitais
frontais no ano de 2000 (GUNTHERT, 2015a apud Montardo 2019)
6
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princesa, mas ela é muito mais rebelde.
As características estereotipadas agregadas a uma princesa geralmente são:
meiguice, decoro, delicadeza, boa educação. Estas são saracterísticas que a
cantora não tem: Anitta é uma explosão de sentimentos, fala sobre escatologia
muito seguido em seus stories, posta fotos seminua em poses eróticas, já deu
declarações em que afirma gostar muito de “ficar” com pessoas. Nas palavras da
cantora: tá se mexendo eu pego mesmo, pego o pipoqueiro o vendedor de cachorro
quente, qualquer um.
Outro fato interessante do meu período de análise foi que, quando a cantora
terminou o relacionamento com o surfista Pedro Scooby, ficou uma semana sem
postar nada nas redes sociais, somente dando repost em stories em que era
marcada e postando cards de eventos.
Trouxe essas informações para explanar o que eu penso sobre a relação da
cantora com seus fãs e a maneira como a ela se relaciona com o seu corpo.
Acredito ser importante entendermos mais sobre a cantora para verificarmos
pelo viés do imaginário o conteúdo implícito nas imagens postadas pela Anitta, pois
toda a mensagem, seja ela escrita ou em imagem, tem intenção de comunicar algo;
as pulsões do imaginante estão entre o que a imagem consegue revelar e o que
está escondido nela.
A Anitta é uma mulher jovem que, como qualquer mulher brasileira, cresceu
cercada por publicidade focada em estereótipos de feminilidade e corporalidades.
Anitta revelou a escolha de seu nome artístico vem de um programa da Globo
exibida em 2001, chamada Presença de Anita, que conta a história de uma jovem
de 17 anos que se envolve com um homem casado, na faixa dos 40 anos.
A série narra a história de um pacto de morte entre dois amantes - Anita,
uma ninfeta de 17 anos, linda e sardônica, despertando para os prazeres
do sexo, e Eduardo, um quarentão, casado, pai de dois filhos. É ele quem
faz a proposta - "(...) só vejo um caminho: morrermos juntos duma vez!" e ela aceita sem titubear. Depois de mais uma jornada de amor, eles
decidem que chegou o momento de consumar o fato. Anita entrega a arma
a Eduardo e pede que ele atire nela. Ele cumpre a ordem e, em seguida,
leva a arma lentamente à própria fronte e aperta o gatilho. Mas, numa
armadilha implacável do destino, nem tudo sai como eles planejaram.
(sinopse obtida na Saraiva).

A cantora revela que achou muito interessante a personagem, que era sexy
sem ser vulgar. No entanto, em 2001 a cantora tinha apenas oito anos de idade.
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Nesta época, já se questionava sobre o que é ser uma mulher sexy e as
diferenças entre sensualidade e vulgaridade.
Desde jovem, Anitta consome entretenimento que mostra a mulher ideal
como alguém jovem, sensual e com o corpo curvilíneo. Essas características foram
moldando o imaginário da cantora de como seria uma mulher ideal.
Percebo que Anitta se enxerga com uma mulher muito bonita e de sucesso.
Etem muito orgulho da pessoa que se tornou e também tem consciência de que o
seu físico é tão importante para o seu sucesso quanto o seu potencial vocal. As
pessoas vão ao show não somente para ver a Anitta cantar, mas também para vêla dançar. Anitta sabe que, para chamar a atenção dos seus seguidores para algo
que ela julgue pertinente, basta fazer vídeos dançando, pois as pessoas
prontamente vão lhe dar atenção.
Seguidamente, para lançar uma música nova, Anitta lança desafios de
passos de dança que viralizam na Internet.
Ela exerce um poder muito grande de influência sobre os seus seguidores.
Pela quantidade de stories que a cantora posta e pela forma como
compartilha seu dia a dia, sua rotina, seu relacionamento com amigos e familiares,
muitos fãs sentem-se como realmente próximos da cantora, como se ela fosse uma
amiga próxima. Os conselhos que a cantora dá são recebidos por alguns dos seus
seguidores como se fossem conselhos dados por uma amiga.
Anitta é muito famosa pelo seu corpo escultural, mas, como uma humana
normal, ela tem estrias e celulites. Várias vezes, a cantora brinca em suas fotos
falando sobre as suas imperfeições, posta foto com zoom em estrias, destaca
celulites, fala sobre suas espinhas. Mas, em contrapartida, posta muitas fotos
amadoras com filtros cobrindo as suas imperfeições.
A cantora já reclamou no Instagram que se sente confusa com relação aos
fãs, afirmando que, quando posta fotos de suas imperfeições, recebe críticas de
pessoas a chamando de descuidada, desleixada, gorda; mas também recebe
críticas dos fãs quando posta filtros encobrir imperfeições. Ela já deu declarações
como: “Ah, gente! Assim não dá... Eu não consigo entender vocês, não dá para
agradar nunca”, em resposta às críticas sobre o seu corpo.
Em vários momentos, Anitta fala sobre o empoderamento feminino, sobre
como as pessoas devem se sentir bem com o seu corpo, mas também fala, às
vezes, sobre os benefícios dos procedimentos cirúrgicos para ficar mais bonita.
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Percebi que a cantora está dividida sobre como deve se portar com relação
ao seu corpo: em certos momentos, vê necessidade de se expor como é ao natural;
em outros momentos, vê necessidade de buscar uma perfeição inexistente.
Acredito que essa dualidade seja fruto de uma vontade de libertação dos
padrões hegemônicos vigentes, mas em contrapartida ela ainda depende do seu
corpo e de como a mídia o enxerga para gerar sua renda.
Além disso, por mais que a cantora queira quebrar as correntes do padrão
hegemônico atual com relação ao corpo feminino, ela cresceu em uma década
(anos 1990) em que representatividade, empoderamento feminino, igualdade de
gênero não eram tão abordados em meios populares como acontece hoje em dia.
As mulheres têm uma carga histórica sobre como devem se portar e sobre
como sua aparência deve ornar o ambiente em que estiverem.
É uma luta constante que nós mulheres temos em enfrentar o sistema e há
ao mesmo tempo uma vontade de pertencimento. Todas as pessoas buscam a
felicidade e o pertencimento a uma sociedade, faz parte dos mínimos de felicidade,
de acordo com Cortina. Então, ser aceito em uma sociedade traz felicidade para o
indivíduo.
Essa luta está entre querer pertencer a essa sociedade excludente e ao
mesmo tempo batalhar para que ela seja mais inclusiva.
5.5 Análise dos Stories das Fãs da Anitta
5.5.1 Análise Paloma
Paloma é uma jovem de 25 anos, nascida em Igrejinha-RS, formada em Artes
Visuais. Ela mora em uma modesta casa com os pais e a irmã de 13 anos – os pais
de Paloma não têm ensino superior. Ela é tatuadora e a atual provedora da família;
seu estúdio é um dos mais procurados da serra e ela é altamente premiada no ramo
da tatuagem.
Atualmente, está construindo uma casa/estúdio de tatuagem avaliada em R$
900,000,00, o que é um valor bem alto para o padrão da família.
Ela foi uma das primeiras mulheres da família a ser graduada. Desde jovem,
Paloma era rockeira. Apaixonada pelo estilo rock'n roll, ela sempre adotou um visual
alternativo, cabelos coloridos da cor do arco íris, muitas tatuagens, roupas estilo
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rockabilly, um subgênero do rock dos anos 1050. Paloma começou a engordar
quando tinha 19 anos e hoje ela está bem acima dos padrões hegemônicos atuais.
Paloma é apaixonada pelo universo vintage, ao passo que sua irmã, Maria,
ama funk. Paloma tem uma relação de mãe e filha com Maria: ela queria que a irmã
estudasse ballet, mas Maria preferiu aulas de funk. No entanto, por mais que
Paloma desaprove as preferências da irmã, ela entende que cada pessoa é única e
deve ser respeitada.
Paloma ama viajar e todos os anos ela via para algum lugar fora do país.
Figura 17 – Captura de tela storie Paloma 1

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Nesta imagem, podemos ver Paloma, de pé, em um ambiente estreito, com
uma porta atrás de seu corpo. O ponto focal são os cabelos coloridos e seu rosto.
A foto sugere que ela posou para que um terceiro fizesse o registro.
Ela veste uma saia de cintura alta, de comprimento um pouco acima dos
joelhos, uma camisa preta de meia manga, um largo cinto preto e um colar dourado.
Seus cabelos estão mais ou menos à altura dos ombros e apresentam uma visível
e bem cuidada franja curta, acima da sobrancelha; seus cabelos são coloridos em
tons de azul e verde, assim como suas unhas. Ela segura um copo com um líquido
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amarelo que parece ser cerveja e olha para baixo, esboçando um meio sorriso em
uma pose visivelmente feita para registro fotográfico. Uma das pernas está
suavemente cruzada sobre a outra, o ombro direito está escorado na porta, fazendo
com que todo o corpo fique levemente inclinado para a direita. Percebemos uma luz
amarelada do ambiente interno e a projeção de suaves sombras no local e no rosto
da fotografada. A foto está levemente borrada, fazendo com que os dedos da mão
direita de Paloma fiquem praticamente indistinguíveis. Paloma não apresenta um
padrão corporal que se destaque do padrão hegemônico.
Figura 18 – Captura de tela storie Paloma 2

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Nesta imagem, podemos ver Paloma sentada, abraçando um cachorro, em
um ambiente externo. O ponto focal é o seu rosto, com destaque aos grandes óculos
que ela usa. Além disso, percebe-se que ela posou para a foto que foi realizada por
um terceiro. Ela está sentada em um largo canteiro com grama e ao fundo pode-se
avistar o chão de asfalto em uma rua pouco movimentada, com algumas placas de
trânsito. Ela veste uma saia rodada floral, de cintura alta levemente levantada,
deixando a mostra os joelhos, e uma regata branca, coberta por um casaco de
manga longa de veludo marrom. Um par de óculos grandes em forma de coração
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cor de rosa cobre boa parte de seu rosto; seus lábios exibem um exuberante batom
vermelho e seus longos cabelos apresentam as pontas coloridas com azul e rosa e
a franja está colocada para o lado esquerdo. Paloma não apresenta um padrão
corporal que se destaque do padrão hegemônico.
Figura 19 – Captura de tela storie Paloma 3

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Nesta imagem, podemos ver Paloma em pé, posando para a fotografia, que
foi tirada em ambiente externo. O ponto focal da foto é a case azul piscina da
máquina fotográfica instantânea que ela carrega. Paloma veste uma calça justa
preta e uma camiseta branca com estampa referente a cartoons dos anos 1980,
com mangas pretas, condizente com a calça. Ela está com uma mochila de alça de
couro e uma câmera fotográfica polaroid transpassada nos ombros. Um grande par
de óculos de cor preta em forma de coração e batom vermelho nos lábios compõem
o visual. Seus cabelos estão presos, mas é possível ver a franja curta e colorida,
metade rosa e metade azul. Sua expressão corporal é de relaxamento, já que o pé
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esquerdo está mais para trás, sustentando o corpo que se inclina na mesma
direção. Ambas as mãos puxam as alças da mochila. Em segundo plano, vemos
uma pirâmide de pedras e logo abaixo a legenda de lugar dizendo “Pirâmide La
Luna”, indicando que ela está em uma viagem internacional. A luz natural é
aproveitada para a fotografia, que não apresenta nenhuma sombra. Na imagem, é
possível ver muitas pessoas ao fundo, que aparecem como pontos de cor devido à
distância que estão de Paula, porém uma mulher ao fundo direito da imagem
aparece parcialmente, pois está no campo de enquadramento da imagem.
A calça de cintura alta e o cinto contribuem para que não pareça que Paloma
está fora dos padrões hegemônicos corporais atuais.
Figura 20 – Captura de tela storie Paloma 4

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Nesta imagem, podemos ver Paloma agachada, abraçando um cão, posando
para fotografia que foi retirada em ambiente externo. O ponto focal é o cão também
todo preto. Juntos, eles contrastam com o resto da imagem, que fica em segundo
plano. Paloma veste uma calça justa preta e uma camiseta branca com mangas
pretas, condizente com a calça. Ela está com algo que parece ser uma pequena
bolsa verde água transpassada nos ombros. Um grande par de óculos de cor preta
em forma de coração e batom vermelho nos lábios compõem o visual. Seus cabelos
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estão presos, mas é possível ver a franja curta e colorida, metade rosa e metade
azul. Seu corpo ocupa o extremo canto direito da fotografia, deixando de fora boa
parte de suas costas, nádegas e pernas. Podemos ver em destaque seu braço cheio
de tatuagens. Logo abaixo, existe uma legenda de lugar “Pirâmide La Luna”,
indicando que ela está em uma viagem internacional. A luz natural é aproveitada
para a fotografia, que não apresenta nenhuma sombra, porém não há preocupação
em um enquadramento correto, já que consegui identificar mais duas pessoas na
imagem, que estão parcialmente aparecendo, pois não estão totalmente dentro do
enquadramento, enquanto uma parte do corpo de Paloma está fora do
enquadramento adequado.
Podemos ver que Paloma está sorrindo, porém é difícil analisar toda a sua
expressão facial pelo fato de os óculos serem demasiadamente grandes. Nesta
imagem, não é possível verificar que Paloma não pertence aos padrões
hegemônicos atuais de corporalidades.
5.5.1.1 Análise Final Paloma
É muito peculiar a relação de Paloma com o Instagram. Ela tem muitos
seguidores, mas pouquíssimas fotos em seu feed, pois acredita que o feed tenha
que ser perfeito. Ela vê o feed como um museu e as fotografias são obras expostas,
por isso pensa muito antes de postar alguma foto; também pensa muito sobre a
legenda e muitas vezes manda mensagens para amigas perguntando sugestão de
legendas.
Todas as fotos do feed de Paloma são fotos tiradas por outras pessoas, pois
ela sempre posa para a foto. Já presenciei Paloma tirando foto e ela sempre pede
mais de 20 fotos quase iguais para que ela possa selecionar uma para postar e
quase sempre ela não fica satisfeita com o resultado da imagem.
No stories, Paloma também se porta de forma peculiar. Durante o período
analisado, foram raríssimas as fotos em que a própria Paloma aparecia, pois ela
posta fotos e vídeos de locais e de paisagens. Paloma diz se ver como uma
influencer, que está sempre sendo vigiada e deve cuidar com os conteúdos
postados. Ela dá dicas de turismos e comidas típicas de locais pelo qual viaja.
Paloma se sente muito mal pelo fato de ter engordado muito nos últimos
anos. Inclusive, ela já tentou muitos métodos alternativos para emagrecimento, fez
terapia com uma hipnoterapeuta por dois anos, faz acompanhamento com
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nutricionista até hoje, já tentou fazer academia e aulas particulares com personal
trainer, natação, porém, devido a sua carga de trabalho, ela não sente disposição
física para atividades como malhação ou esportes.
O problema com o ganho de peso é um dos principais fatores para Paloma
não querer postar muitas fotos de si mesma. Por isso, sempre que posta fotos, cuida
para que não pareça que ela está acima do peso: ela diz que seu corpo não combina
com a personalidade roqueira que ela tem.
A irmã de Paloma, Maria, é uma entusiasta do funk e apresentou Anitta para
ela, que no começo dizia odiar as músicas da cantora, mas logo após um tempo
começou seguir Anitta nas redes sociais. Quando Anitta começou a falar sobre
veganismo, Paloma resolveu seguir a doutrina. Foi esse fato que me fez adicionar
Paloma na pesquisa, pois achei, devido à sua personalidade e ao seu estilo, curioso
que ela resolvesse tornar-se vegana por influência de Anitta, sendo que Paloma
odeia funk.
Tive a oportunidade de acompanhar Paloma e Maria em um show da cantora
Anitta na Oktoberfest de Igrejinha-RS, em outubro de 2019. Nesta ocasião, Paloma
disse que só iria para acompanhar a irmã e que tinha pouco interesse no show. No
entanto, quando o show, começou Paloma estava muito eufórica, sabia todas as
músicas e dançou muito, desceu até o chão e empurrava as pessoas para poder
dançar melhor. Maria ficou espantada com o comportamento da irmã.
Paloma relatou que ela nunca tinha se sentindo assim na vida. Naquele show,
ela disse que Anitta fazia com que ela se sentisse pertencente a algo; ela sentia que
seu corpo fazia sentido.
Ainda, Paloma sisse que se sentiu livre dançando, como nunca havia se
sentido antes.
Porém, Paloma não postou nenhum registro do show, pois temia que seus
seguidores a vissem em um show de funk, questionando: “o que iam pensar de mim,
rockeira, rebolando a raba até o chão?”.
Paloma admitiu que várias músicas de Anitta compõem a sua playlist no
Spotify, mas não conta para ninguém por medo de ser julgada. Perguntei do que
ela tinha medo e ela respondeu de tinha receio de que as pessoas pensem que ela
é vulgar.
Pareceu-me que a Paloma vive em um mundo dualista, no qual ou se é
rockeira ou funkeira, ou se é magra ou gorda. Paloma não é gorda, apesar de estar
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um pouco acima de seu peso ideal; seu peso não afeta, ou pelo menos não deveria
afetar, sua maneira de se vestir ou de se postar. Além disso, uma pessoa pode
gostar de rock e ser magra, gorda, extremamente musculosa, ou seja, o biotipo não
deve influenciar na personalidade das pessoas.
Apesar disso, para Paloma isso tudo ainda é novidade. Aos poucos, ela está
aceitando sua corporalidade e seus gostos, e a cantora Anitta tem ajudado neste
processo.
Paloma vê Anitta como uma mulher extremamente forte e decidida, como um
modelo a ser seguido, mas ainda mantém isso em sigilo.
5.5.2 Análise Luiza
Luiza é uma jovem de 25 anos, nascida em Porto Alegre-RS, que mora com
seus pais na zona sul. O pai de Luiza terminou a primeira graduação em 2019,
quase chegando aos 50 anos de idade; ao passo que sua mãe iniciou a faculdade
cinco vezes, em cursos distintos, mas nunca finalizou nenhuma. O pai de Luiza tem
outras duas filhas mais velhas do que Luiza e de outros casamentos; a mãe de Luiza
tem um outro filho, também mais velho do que Luiza, e de outro casamento.
Luiza se porta como se fosse filha única: ela teve a oportunidade de morar
sozinha em um apartamento, cedido por sua família, localizado em uma região bem
cotada de Porto Alegre, porém preferiu permanecer na casa de seus pais, porque
assim teria alguém para cozinhar, lavar a sua roupa e arrumar a sua bagunça.
Luiza começou a namorar aos nove anos de idade com o conhecimento de
seus pais; ela sempre foi uma menina muito enérgica e decidida. Ela se interessou
por dança, entrou em uma companhia de flamenco, com a qual já se apresentou
em vários países, como China, Coreia e Rússia.
Figura 21 – Captura de tela storie Luiza 4
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Fonte: arquivo pessoal da autora.

Nesta imagem, podemos ver Luiza em pé, abraçando uma jovem em um
ambiente interno com iluminação. A iluminação incide mais para o rosto de Luiza,
tornando este o ponto focal de mais destaque na imagem. Ela veste um cropped,
mostrando uma parte da barriga um tanto saliente. A parte inferior da vestimenta é
preta, mas não é possível identificar seu formato ou comprimento, pois o
enquadramento corta a imagem logo abaixo da linha do quadril. Ela usa uma
gargantilha preta justa no pescoço, pulseiras, brincos, anéis e uma pulseira verde
de festa, identificando que está em um ambiente festivo. Ela segura um copo de
plástico azul com a mão direita e na linha de sua camisa é possível ver uma
quantidade de gordura saliente. Luiza está com os olhos fechados, fazendo um bico
de beijo com os lábios. Sua mão esquerda está erguida na altura do rosto, com dois
de seus dedos fazendo um formato de V, o símbolo de paz e amor, encostando
levemente em sua bochecha, e boa parte do seu braço está cortada da imagem.
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Grande parte do seu dorso deixa a pele exposta, sendo possível ver que ela está
acima do seu peso ideal.
Figura 22 – Captura de tela storie Luiza 5

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Nesta imagem, podemos uma montagem com duas fotografias: antes e
depois. Do lado esquerdo, vemos Luiza sentada em um ambiente externo, com uma
camiseta preta de manga curta e a fotografia foi tirada por outra pessoa. O centro
focal desta imagem é o seu braço, visivelmente mais espesso do que o esperado
pelo padrão hegemônico. Ela está sorrindo e utiliza óculos com armação escura;
seus cabelos estão soltos e lisos e seus os ombros estão levemente retraídos.
Na imagem à direita, vemos Luiza visivelmente mais magra, em pé, em um
ambiente interno segurando uma placa que indica que ela perdeu 15 quilos em dois
meses. Esta foto igualmente foi tirada por outra pessoa e nela o centro focal é a
placa, que informa o peço perdido. Nesta imagem, ela também está com uma
camiseta e óculos pretos e sorri com a cabeça levemente inclinada para direita, mas
seus ombros não estão encolhidos.
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Figura 23 – Captura de tela storie Luiza 5

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Nesta imagem, podemos ver Luiza em pé, abraçando um jovem em um
ambiente externo com iluminação natural. O ponto focal da imagem é o casal se
abraçando no centro da imagem. Ela veste uma camisa regata cropped, mostrando
uma parte da barriga, e bermuda jeans desfiada e curta. Ela usa um medalhão no
pescoço e óculos e sua mão esquerda está erguida acima da cabeça, acenando
para a foto. Nesta imagem, ela não apresenta um padrão corporal que se destaque
do padrão hegemônico. Ao fundo da imagem, vemos uma cachoeira em um local
com muita natureza, sem pessoas ao redor.
5.5.2.1 Análise Final Luiza
Aos 21 anos, Luiza saiu da companhia de dança porque entrou na faculdade
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de psicologia e começou a ganhar peso. Ela tentou fazer uma série de exercícios
físicos para compensar a falta da dança, mas continuava a ganhar peso e a
frustração fazia com que ela parasse de ir à academia. Às vezes, voltava aos
treinos, mas não conseguia manter uma rotina de treinos.
Luiza precisou trabalhar para ajudar a pagar a sua faculdade; ela conseguiu
um trabalho de vendedora de aparelho de celular em uma operadora. A rotina do
atual trabalho e da faculdade causaram um estresse muito grande e Luiza ganhou
mais peso.
Luiza sempre foi considerada uma menina muito linda, era havey user das
redes sociais, sempre postando fotos das suas viagens exóticas, dicas de turismo,
fotos com muitos amigos, representava o estado da alegria. Conforme foi
engordando, Luiza foi diminuindo suas postagens. Ela entrou para o Instagram em
2012 e até hoje já fez 528 postagens, o que dá uma média de seis posts por mês,
porém no último ano, sua frequência de posts caiu para um post por mês, sendo
que há meses sem nenhum post.
Sua relação com os stories também não é muito diferente: ela passou o ano
de 2019 quase sem postar. Luiza sofria muita pressão da família sobre seu peso e
frequentemente seus pais questionavam-na sobre o que iria comer com que
frequência comeria.
Luiza está namorando um rapaz faz dois anos e eles praticamente moram
juntos no quarto de Luiza, dentro da casa dos pais dela.
Em um almoço de família, a mãe de Luiza reclamou que ela estava muito
gorda e que se ela continuasse desse jeito ninguém iria gostar dela. Nesse
momento, o namorado de Luiza se intrometeu, dizendo que nunca deixaria de
gostar dela pelo fato de ela estar mais gorda, mas isso faz o homem perder o tesão.
Essa conversa foi desenvolvida na frente dos amigos e dos avós de Luiza.
Um pouco depois desse episódio, Luiza decidiu que iria participar de um novo
processo de emagrecimento que prometia perder até 20 quilos em dois meses. A
clínica prometia o emagrecimento saudável com acompanhamento de nutricionista.
Luiza perdeu 15 quilos em dois meses, mas em função dessa perda de peso acabou
sendo internada no hospital com falência em um dos rins, período em que ficou
muito mal de saúde e quase morreu.
Após receber alta do hospital e poder retomar as suas atividades normais,
Luiza estava muito mais confiante e começou a interagir muito mais nas redes
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sociais. No período em que Luiza estava ganhando peso, suas fotos eram tiradas
cuidando para que nem seus braços nem suas pernas ficassem expostos, para
parecer mais magra. Após o emagrecimento, Luiza tem postado muitas fotos com
a barriga de fora e usando biquíni.
A relação com a dança aproximou Luiza de Anitta. Escutar as músicas da
cantora faz Luiza se lembrar dos seus dias de dança, por isso ela sente a autoestima
elevada e vontade de continuar traçando o seu caminho para a sua autossatisfação.
Neste período de análise, pude perceber que, enquanto Luiza estava
insatisfeita com o seu corpo, ela diminuiu sua interação nas redes sociais. Também
percebi que a sua vontade de emagrecer vinha muito da pressão imposta por sua
família e seu namorado. É natural que uma pessoa adulta, abandonando uma
atividade física regular (dança) e incluindo uma jornada de trabalho de quase nove
horas diárias e ainda incluindo aulas diárias noturnas na faculdade, acabe ganhando
peso. Essa necessidade de estar dentro do padrão hegemônico atual fez com que
Luiza colocasse a sua vida em risco.
Para ela, é muito importante quando alguém que é mundialmente
reconhecida por sua beleza, como a Anitta, expõe suas imperfeições, como celulite
estrias, pois isso faz com que a beleza de Anitta seja mais humana, mais real, faz
com que ela se sinta representada pela beleza de Anitta.
5.5.3 Análise Brenda
Brenda é uma jovem de 23 anos, nascida em Porto Alegre, que mora com
seus pais e irmão mais velho. Seu pai é pós-graduado na área de contabilidade;
sua mãe se dedica às tarefas da casa e à família; e seu irmão é mestre na área das
ciências biológicas.
Brenda estudou sempre em escola particular, fez cursinho pré-vestibular e
no seu último ano do ensino médio passou em arquitetura em uma instituição de
ensino superior paga. Brenda namora um rapaz há seis anos. Por ser de uma família
extremamente católica, ela frequentou o grupo CLJ (Curso de Liderança Juvenil
Cristã) dos 13 anos até entrar para a faculdade. Ela e o namorado fizeram votos de
casarem virgens, pois a mãe de Brenda também seguiu esse ritual cristão.
Brenda era uma jovem extremamente popular, sua beleza a destacava das
demais amigas. Antes de existir Instagram, cada foto sua postada no Facebook,
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tinha muitas curtidas e ela sempre foi uma controladora de curtidas.
Figura 24 – Captura de tela storie Brenda 1

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Nesta imagem, vemos o palco de um show com uma mulher (Anitta) e
dançarinas ao fundo. A imagem é noturna e é iluminada pelo telão atrás da
dançarina e pelos refletores no teto. Existe um smartphone no centro da imagem,
indicando que o show também está sendo registrado por outras pessoas do público.
A cantora veste blusa e shorts cor-de-rosa e atrás dela existem três outras
dançarinas de microshorts pretos e tops cor-de-rosa. Todas estão dentro do padrão
hegemônico.
Figura 25 – Captura de tela storie Brenda 2
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Fonte: arquivo pessoal da autora.

Nesta imagem, que é uma selfie, vemos Brenda sendo abraçada por um
rapaz e o centro focal desta imagem são seus rostos. Em ambiente interno e
noturno, existe uma luz azulada refletida em todo o ambiente, principalmente nos
rostos do casal. Brenda tem com longos cabelos lisos, brincos, colar e batom
vermelho. Ela veste uma regata preta, deixando os braços e o colo a mostra. Sua
silhueta é esguia e seus dentes são parelhos e simétricos. Ela exibe uma aparência
que corresponde ao padrão hegemônico de beleza. O rapaz que a abraça é branco,
de cabelos lisos, com cavanhaque. Ele veste uma camiseta florida e uma camisa
aberta por cima. Ele é um palmo mais alto que Brenda e também está dentro do
padrão hegemônico de beleza para um jovem homem brasileiro.
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Figura 26 – Captura de tela storie Brenda 3

Fonte: arquivo pessoal da autora

Nesta imagem, que também é uma selfie, vemos Bruna sentada ao lado de
uma menina. O centro focal desta imagem são os óculos da acompanhante de
Brenda, que segura o celular para realizar a foto. Em um ambiente externo e diurno,
existe uma luz natural iluminando uniformemente a cena.
Brenda tem longos cabelos lisos, grandes argolas, colar e batom salmão. Ela
veste uma regata preta, deixando os braços à mostra. Em seu colo, existe uma
pequena bolsa preta sob a sua calça jeans. Sua silhueta é esguia e seu sorriso
exibe dentes bonitos e simétricos. Ela exibe uma aparência que corresponde ao
padrão hegemônico de beleza. A jovem que senta à frente de Brenda e segura o
celular para fazer a selfie é morena, com cabelos lisos e pretos até a altura dos
ombros. Ela usa pequenas argolas e veste uma camiseta branca e calça jeans. Ela
exibe um meio sorriso de forma a não deixar evidente os seus dentes. Esta é uma
menina que também corresponde ao padrão hegemônico de beleza.
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5.5.3.1 Análise Final Brenda
Brenda era muito popular, pois estava fazia muitas atividades, como
frequentar escola, CLJ e cursinhos pré-vestibulares. Quando entrou para a
faculdade, Brenda reduziu o seu círculo social e as curtidas foram diminuindo e ela
relatou ter ficado bem decepcionada com isso. No Instagram, Brenda posta fotos
com o seu namorado e quase todas as fotos são tiradas por outras pessoas.
Também é possível ver muitas fotos de Brenda na praia ou na piscina de biquíni,
pois ela é muito satisfeita com o seu corpo.
Perguntei se ela mudaria alguma coisa em sua aparência e ela disse que, no
geral, é muito satisfeita com sua aparência, mas talvez, se ela pudesse, mudaria o
nariz.
O namorado de Brenda é do tipo “meloso”: está sempre fazendo dedicatórias
para ela nas redes sociais, está sempre bolando surpresas românticas, fazendo, às
vezes, com que ela se sinta constrangida. Durabte o ensino médico, Brenda
frequentou aulas de teatro e já se apresentou em palco algumas vezes. Porém, com
a entrada na faculdade, ela teve de largar essa atividade também. Para compensar
as muitas atividades das quais teve de abrir mão, Brenda e o namorado hoje fazem
dança de salão para casais, junto com o irmão de Brenda e a namorada dele e a
irmã do namorado de Brenda junto com o seu par. Brenda é uma jovem
extremamente ligada à família.
Brenda não é muito ativa em seus stories. Auando posta, suas fotos são
quase todas de lugares, pratos de comida e objetos, muito raramente vemos Brenda
nas imagens; quando ela aparece, é acompanhada de amigas que postam as fotos
e Brenda só da repost, ou aparece em fotos com sua cachorrinha Hanna, ou com
seu namorado. Durante o período de análise, Brenda não postou nenhuma selfie
solo, ou fotos em espelho mostrando looks e evidenciando o seu corpo, como ela
fazia antes.
Brenda é muito fã da cantora Anitta, sabe todas as músicas e já foi a mais de
um show da cantora, inclusive já foi fantasiada de Anitta em uma festa à fantasia.
Brenda gosta muito da maneira de Anitta se vestir e se inspira na cantora
para comprar algumas peças.
Brenda vem de uma família que preza muito a moral e os bons costumes,
então sempre teve muitas proibições, sempre teve horário para chegar em casa e
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mesmo seu namorado se porta como um integrante da sua família, se tornando um
tanto controlador, às vezes.
Sinto que Brenda tem um pouco de sua personalidade sufocada por sua
família. Ela disse que o que mais admira na cantora Anitta é a sua coragem de ser
quem ela quer ser, sem se importar com o que os outros vão falar ou pensar. Ela
também admira muito as qualidades de empreendedorismo da cantora, que em tão
pouca idade já é tão autossuficiente.
Durante o período em que analisei Brenda, pude ver que ela se percebe
como uma jovem mulher bonita e tem consciência de que o seu físico está
totalmente dentro do padrão hegemônico atual. Porém, percebo que Brenda admira
Anitta mais pelo sentido de poder ser autêntica e pela liberdade que a cantora tem
para se portar como quiser. Percebo que Brenda gostaria de ser mais livre para
poder escolher ser como ela julgue ser apropriado.
Percebo que Brenda tem sido regulada pela família desde muito nova e
encontrou um namorado que apoia esse tipo de atitude.
O irmão de Brenda atualmente namora uma menina da idade de Brenda; ele
a jovem estão namorando há poucos meses e têm liberdade para viajarem sozinhos
juntos e a jovem passou o Natal com a família de Brenda. Já Brenda, com a mesma
idade da jovem, não pode viajar sozinha com o namorado sem a supervisão de um
adulto e ela apenas passou a frequentar a casa do namorado após o segundo ano
de namoro.
Percebo que a família de Brenda não julga a namorada de seu irmão. Eles
percebem que ela é uma jovem maior de idade e que pode tomar as suas próprias
decisões, mas o mesmo não se aplica à Brenda, pois eles a tratam como incapaz
de tomar as próprias decisões, agindo como se ela pudesse sempre estar em perigo
ou ter sua reputação maculada.
A avó de Brenda diz com frequência que Brenda é um anjo na Terra e que
não tem maldade nenhuma. Quando ela diz “maldade”, quer se referir a impulso
sexual.
A família de Brenda, por ser muito religiosa, impõe muitas pressões nos
membros femininos da família. O irmão de Brenda foi criado da mesma forma e pela
mesma família, mas ele sempre teve mais liberdade por ser homem.
Acredito que essa carga religiosa controla e restringe a maneira como Brenda
se relaciona com a sua própria subjetividade e corporalidade: ela se porta como a
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família gostaria que ela se portasse. No entanto, me questiono sobre como ela
gostaria de se portar se não houvesse pressão alguma por parte da família e do
namorado.
5.5.4 Análise Daniela
Daniela é formada em Estética corporal pelo Senac-RS, nascida em Porto
Alegre-RS, tem 25 anos e mora em uma kitnet no pátio da casa da sua mãe. Daniela
tem dois irmãos mais velhos: uma irmã mais velha, que é vendedora, casada e tem
um filho; um irmão também mais velho, divorciado, com três filhos, todos de mães
diferentes. Os seus pais se divorciaram quando Daniela tinha sete anos de idade,
pois o pai tinha problemas com bebida e faleceu de cirrose quando ela tinha 15
anos.
Daniela estudou em escola pública durante todo o ensino fundamental e
médio e entrou para a faculdade de dança da Ulbra, porém largou o curso no quinto
semestre por motivos financeiros.
Ela ainda tem muita afinidade com a dança, porém hoje é só hobby.
Figura 27 – Captura de tela storie Daniela 1

Fonte: arquivo pessoal da autora.
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Nesta imagem, podemos ver Daniela tirando uma selfie em frente ao espelho.
O ambiente é interno e o ponto focal da imagem são os quadris da jovem. O
ambiente interno da foto, revelado pelo espelho, é composto por um aglomerado de
objetos caseiros e não existe uma preocupação em escondê-los. Podemos ver um
porta-sacolas, uma geladeira, uma mesa com toalha florida, cadeiras de ferro e um
quadro com imagem religiosa ao fundo. Daniela veste uma regata justa branca,
com alças finas e decotada. A calça jeans que ela veste é bem justa e a pose
inclinada chama atenção para o quadril, que está empinado para a esquerda. Os
cabelos lisos e mechados de loiro exibem uma longa mecha posta de lado. Ela ainda
usa gargantilha, brincos e pulseira; um batom rosa compõe o visual. Existem dois
stickers sobrepostos à fotografia, que são desproporcionalmente grandes em
relação à imagem. A iluminação é uniforme e não existem muitas sombras visíveis.
Daniela está dentro do que se espera do padrão hegemônico de uma mulher
voluptuosamente bonita.
Figura 28 – Captura de tela storie Daniela 2

Fonte: arquivo pessoal da autora.
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Nesta imagem, podemos ver Daniela em tirando uma foto de si mesma no
estilo “belfie”7. Nesta imagem, ela direciona a angulação da câmera de forma a
registrar seu rosto e o espelho ao fundo que reflete suas costas e nádegas. O centro
focal da imagem são as nádegas da jovem, a foto é em ambiente interno durante o
dia e a luz natural ilumina uniformemente o ambiente, causando perda de imagem
na parede ao lado do espelho. Ela veste uma blusa estilo top preta e calça de lycra
marrom claro, que em um primeiro momento poderia se confundir com o tom de
pele da jovem. Podemos ver que a roupa deixa à mostra sua barriga e seus braços.
Nota-se que pelo espelho que Daniela levanta ambos os braços, com uma mão
segura o celular para fazer a “belfie” e com a outra segura os cabelos presos em
um rabo de cavalo. Os cabelos são lisos com muitas mechas platinadas. Ela usa
ainda uma grande argola na orelha direita, a orelha esquerda não é vista pois o
enquadramento da foto deixa de fora boa parte do lado esquerdo de seu corpo. Do
lado do espelho, podemos ver um calendário promocional, possivelmente
distribuído por alguma madeireira, feito em papelão colado na parede. Uma das
pontas superiores do calendário está descolada e pende para a frente. Pelo
espelho, podemos ver uma parede de revestimento cerâmico, um pequeno móvel
com o porta-retratos de alguém usando toga. Daniela está dentro do que se espera
do padrão hegemônico de uma mulher voluptuosamente bonita.

7

“Belfie” vem de but + selfie, que seria uma selfie de bunda.
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Figura 29 – Captura de tela storie Daniela 3

Fonte: arquivo pessoal da autora

Nesta imagem, podemos ver Daniela tirando uma selfie na frente do espelho.
O ambiente é interno e o ponto focal da imagem é a barriga exposta pela miniblusa
da jovem. A foto foi tirada em ambiente interno, mas não é possível distinguir se
esta é a luz natural do dia ou se é noturna, com iluminação artificial. Ela veste uma
blusa estilo top preta e calça de lycra colorida. Podemos ver que a roupa deixa à
mostra sua barriga e seus braços. Nota-se que pelo espelho que Daniela levanta
ambos os braços, com uma mão segura o celular para fazer a “selfie” e com a outra
segura os cabelos presos em um rabo de cavalo. Os cabelos são lisos com muitas
mechas platinadas.
O ambiente interno da foto, revelado pelo espelho, é composto por um
aglomerado de objetos caseiros e não existe uma preocupação em escondê-los.
Podemos ver uma mesa com toalha florida, com uma garrafa de água em cima e
uma cadeira de ferro. Existem dois stickers sobrepostos à fotografia: um deles se
propõe ser uma espécie de nuvem, criada pela própria Danela, com recursos de
desenho digital do próprio celular. Não percebemos se a nuvem tem o propósito
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apenas de destacar o desenho de uma boneca fazendo exercício que é inserida
acima desta pretensa nuvem ou se havia um propósito de esconder algo revelado
na imagem. Também foi inserida na imagem uma moldura em neon com dois
corações no topo e a palavra “cute”8. Daniela está dentro do que se espera do
padrão hegemônico de uma mulher voluptuosamente bonita.
5.5.4.1 Análise Final Daniela
Daniela tem o hábito de fazer as pessoas rirem e é muito conhecida por seu
bom humor. Nos seus stories, imita o jeito de a cantora Anitta se relacionar com
seus seguidores, mas em tom de paródia. Ela posta muitos stories em vídeo, seja
dançando e dublando músicas da Anitta. Além disso, ela gosta muito de dizer para
os seguidores: “arrasta para cima para conferir”, quando na verdade não há a esse
recurso disponível em seus stories.
Daniela estudou por muitos anos em um instituto de freiras. Pela manhã, ela
estudava em escola regular, mas no segundo turno frequentava o instituto religioso,
pois sua mãe precisava trabalhar e não havia ninguém que pudesse cuidar de
Daniela.
No instituto, Daniela fazia aulas de dança e de patinação artística e foi
quando desenvolveu uma paixão pela dança, o que a fez cursar dança na faculdade
por alguns semestres.
Daniela vem de um núcleo familiar abalado por brigas e problemas com
bebidas. Ela nunca teve alguém que lhe incentivasse em algo, alguém para motivala e para dizer-lhe palavras de incentivo. Daniela não tem tanta facilidade em utilizar
aparatos tecnológicos, mas também não está adaptada a todas as funções que o
Instagram pode oferecer. O seu perfil no Instagram está configurado como figura
pública, porém, quando questionaram se isso era proposital, ela não sabia o que
isso significava e disse ainda que não havia configurado a rede social desta maneira
propositalmente. Também não há nenhuma apresentação no seu Instagram.
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Tradução livre da autora: palavra de origem inglesa que significa fofo, bonitinho.
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Daniela não posta no feed com muita frequência. Uma vez que afirmou não
gostar de feed repetitivo, ela apenas posta quando tem algo novo para mostrar,
como quando vai a um show ou à praia.
Daniela já morou um tempo com um namorado, mas terminaram por ele ter
um comportamento abusivo. Após isso, voltou a morar em uma peça no pátio da
casa da sua mãe.
Daniela era uma adolescente muito magra, ouvia seguidamente piadas a
chamando de Olivia Palito9, varapau etc.
Quando iniciou a vida adulta, Daniela começou a ganhar muito peso, o que
a tornou obesa. No seu último relacionamento, Daniela contou que a sua sogra tinha
uma empresa de biquíni e pediu para que ela que fosse modelo plus size em troca
de ganhar um biquíni. Quando ela escolheu o biquíni queria, a sogra disse que
Daniela não deveria pegar aquele biquíni de gente magra, que deveria usar um para
gorda. Daniela também se sentia constrangida, pois seu namorado sempre queria
controlar a quantidade de comida que ela deveria ingerir.
Daniela afirma que um dos principais motivos do término desse seu último
relacionamento foi o fato do ganho de peso.
Daniela começou a trabalhar em uma clínica de emagrecimento, na qual foi
incentivada a realizar os mesmos procedimentos que as clientes fazem para
emagrecer. Ela perdeu quase 30 quilos em um ano de treinamento e mudança
alimentar.
Disse que, ao emagrecer, começou a se sentir mais disposta, bonita e
motivada, sentia sua autoestima elevada. Disse que a cantora Anitta ajudou muito
nesse processo, então por isso se diz a fã número 1 da cantora: sabe todas as
músicas e as coreografias de cor. Chorando, disse que, quando ela se sentia muito
desanimada, ela colocava uma música da Anitta e ia malhar, pois isso fazia com
que ela se sentisse poderosa, bonita e desejada.
Daniela posta muitos stories falando sobre o seu tipo físico, frases como “dia
de gordices” ou “pedala, gordinha”, “baleia na área”. Ela sabe que hoje está magra
e dentro do padrão hegemônico corporal atual, mas mesmo assim ainda se deprecia
nas redes sociais.
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Personagem de desenho animado criada por E. C. Segar, em 1919.
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Penso nesse comportamento como uma estratégia de ouvir elogios de
pessoas falando como ela está magra agora.
Daniela falou que a Anitta é a sua musa, na qual se inspira para ser uma
pessoa melhor e para se sentir bem consigo mesma.
5.5.5 Análise Fabiana
Fabiana é uma advogada, brasileira, nascida em Porto Alegre, que
atualmente tem 30 anos, mora com o marido e seu cachorro, que considera como
filho.
Fabiana estudou em escola particular até a oitava série e fez cursinho
particular para fazer o ensino médio em uma escola militar. Durante o último ano do
ensino médio e por mais um ano, ela fez cursinho pré-vestibular particular para
passar em direito na UFRGS. Fabi, como gosta de ser chamada, morou com seus
pais, que ainda são casados, até os 22 anos, quando saiu para morar com o
namorado. Depois disso, ela teve outros relacionamentos, porém ela não morou
voltou a morar com os pais. Ela tem uma única irmã que é doutoranda em ciências
biológicas.
Fabi faz aulas de dança e participa desse mesmo grupo em apresentações
desde 2012, ela também é adepta dos movimentos tradicionalista do Rio Grande do
Sul.
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Figura 30 – Captura de tela storie Fabiana 1

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Na imagem, podemos ver uma jovem deitada, posando para uma foto que foi
tirada por outra pessoa, que não aparece na fotografia. Existe algum tipo de
iluminação focal direcionada ao rosto de Fabi, dando um efeito de luminosidade. A
foto está de cabeça para baixo e o rosto dela está muito próximo à câmera que a
fotografou. Pelo que podemos ver, esta foto tenta reproduzir uma sessão erótica de
celebridades. A foto revela que Fabi veste apenas uma camisa de mangas
compridas totalmente aberta, deixando à mostra os seios e as pernas. Os mamilos
são cobertos por um sticker de um trevo de quatro folhas e o outro pelo braço
esquerdo que o cobre involuntariamente devido à pose. O dedo indicador desce
provocadoramente o lábio em um movimento frequentemente utilizado pela
indústria erótica e o ângulo que seu braço fica para fazer esse movimento faz com
que a lente da câmera não consiga capturar seu mamilo esquerdo, como dito
anteriormente, nem seu sexo, já que a foto sugere que Fabi não está usando
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nenhuma roupa íntima. Suas unhas são longas e pintadas de branco e em seus
dedos existem ao menos três anéis dourados. Seu rosto foi cuidadosamente
maquiado, podemos ver que ela faz uso de cílios postiços, sombra, rímel e blush. A
proximidade da câmera também dá destaque para seus olhos azuis, que se
comprimem e olham de relance para cima, sugerindo que a jovem está se divertindo
com a situação. Fabi também exibe um grande sorriso, deixando a mostra seus
dentes parelhos e extremamente brancos. Ela exibe seu corpo que corresponde
exatamente ao padrão de beleza exaustivamente explorado pela mídia
hegemônica: loira de olhos azuis, magra e sensual. No topo da fotografia, foram
inseridos dois stickers: um que simula a reprodução de uma fotografia polaroid, em
que se lê “new post” e o outro com a reprodução do ícone de uma fotografia em que
ela marcou o endereço do Instagram do fotógrafo responsável pelo seu ensaio.
Logo abaixo da imagem, existe um link que leva o seguidor ao feed de Fabiana, que
exibe a mesma imagem com um poema não creditado de Ryane Leão.
Figura 31 – Captura de tela storie Fabiana 2

Fonte: arquivo pessoal da autora.
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Figura 32 – Captura de tela storie Fabiana 2

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Nesta imagem, Fabiana e mais duas jovens dançam em frente ao espelho
em um ambiente que parece ser uma sala de jantar. O ponto focal da imagem é o
traseiro de Fabiana, que está proeminente em razão da pose da jovem. A luz branca
vem do teto e ilumina o ambiente de forma uniforme, deixando sombras projetadas
no chão, embaixo do corpo das jovens. A foto dá destaque especial a Fabi, que está
totalmente de costas para o fotógrafo, exibindo as costas nuas no vestido curto de
vinil preto e tênis da mesma cor. Ela coloca as mãos nas coxas e inclina o traseiro
em uma pose que sugere que ela iria dançar descendo até o chão. Ao seu lado, há
uma jovem de perfil também com as mãos nos joelhos na mesma pose de Fabi,
porém vestindo com um vestido de algodão até os joelhos e tênis escuros. À
esquerda da imagem, ao fundo, há uma terceira jovem, possivelmente também
representando dançar até o chão, mas essa jovem em especial não está
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enquadrada na fotografia e apenas sua perna direita e uma parte do seu busto
aparecem na imagem. Uma flecha fora da imagem indica que aquelas pernas
pertencem a alguém chamada Suka. Atrás das jovens vemos uma mesa de jantar
com tampo de vidro, cadeiras de madeira com encostos em tecido e uma toalha
salmão escorada nas costas de uma das cadeiras. Um grande espelho está na
parede atrás da mesa, mas desse ângulo só conseguimos ver o rosto de Fabi.
Novamente, aqui percebemos que o corpo de Fabi corresponde exatamente ao
padrão de beleza exaustivamente explorado pela mídia hegemônica. No topo da
imagem, em letras garrafais com marcador vermelho, existe o texto: “rebola, muié”.
Loira, magra em poses insinuantes, ela corresponde ao padrão hegemônico de uma
mulher considerada bonita.
5.5.5.1 Análise Final Fabiana
Fabiana é uma mulher jovem e considerada lindíssima. Ao natural, ela tem
características que a destacam das demais mulheres: é alta, magra, loira de olhos
azuis, com lábios grandes. Para complementar sua aparência, Fabiana se vale de
artifícios da indústria da beleza, como sobrancelhas feitas com microblading, técnica
para deixar as sobrancelhas com aparência de sempre recém-feita. Fabiana
trabalha na procuradoria geral e sai durante o horário de expediente duas vezes por
semana para fazer as “garrinhas”, como ela diz. No caso, ela faz a manutenção das
unhas de gel, que servem como unhas postiças; além disso, ela também sai durante
o expediente para fazer manutenção de sua extensão de cílios.
Todos os dias quando acorda Fabiana já está com cílios, sobrancelhas e
unhas feitas, que a deixam mais atraente do que já é.
Fabiana já esteve noiva três vezes, em duas vezes ela cancelou o noivado
com todos os preparativos do casamento já feitos. Ela tem ensaios fotográficos de
casamento dos três relacionamentos. Quando jovem, ela trabalhou como modelo.
Hoje, ela faz permuta com algumas marcas: ela é embaixadora e promove a marca
em troca do acesso gratuito aos seus produtos.
Fabiana participa de um grupo de dança que tem como objetivo elevar a
autoestima de mulheres por meio da dança. Elas seguidamente lançam videoclipes
superproduzidos das suas coreografias.
Fabiana posta em seus stories sempre que vai aos ensaios.
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Fabiana posta muitos stories diariamente, como se contasse sua vida por um
diário.
Fabiana sabe que é uma mulher bonita e que o seu corpo está totalmente
dentro dos padrões hegemônicos vigentes, porém ela seguidamente posta frases
como: dia de gordices, gordita e cansadita, a gordinha não resiste.
Percebo que ela faz essas postagens a fim de receber elogios e que na
intenção de que as pessoas digam “se tu estás gorda, o que sobra para mim?”.
Esse tipo de reação faz Fabiana sentir-se bem consigo mesma, mas é
estranho, pois ela defende os diversos tipos de corporalidades e defende que as
pessoas devem aceitar os mais diversos biotipos. Ela não percebe que postando
esse tipo de conteúdo incentiva o estereótipo corporal do corpo magro e esbelto.
Muitas vezes, Fabiana posta fotos em que está muito bem e não se
importando com as amigas que estão na imagem e, às vezes, inclusive, deixa as
amigas sem um pedaço do corpo, pois o importante é ela aparecer. Fabiana faz
tudo na sua vida virar acontecimento midiático por meio de seus relatos nas redes
sociais.
Ela tem um destaque nas suas fotos do Instagram chamado “Fabi sendo
Fabi”, em que aparece fazendo diversas coisas pouco comuns, como aparecer
segurando um pênis de borracha gigante, estando com a boca aberta. Esses
destaques ficam permanentes para qualquer pessoa acessar, já que a sua conta
não é privada.
Fabiana também posta muitas fotos com o seu cachorro, que ela considera
um filho. Um dos seus noivados foi desfeito, pois o seu companheiro estava
querendo muito um filho, mas Fabiana não tinha certeza sobre isso, apesar de eles
já terem montado o quarto inteiro do bebê; faltando apenas alguns dias para o
casamento quando, Fabiana decidiu que não estava pronta para casar e nunca
estaria pronta para ser mãe. Neste período, ela adotou o seu pet e desenvolveu
com ele uma relação de amor materno.
Em uma das imagens analisadas de Fabiana, ela está deitada seminua e na
imagem há um link para que as pessoas possam ir dos stories para o feed ver o
post. Ao clicar para ver o post, é a exata foto do stories, porém há uma legenda
enorme de um texto falando sobre uma mulher empoderada: “quando estou fraca
tenho coragem de me encarar” (Ryane Leão, 2018”.
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O trecho extraído da postagem fala sobre uma mulher que quando está fraca
se olha e busca em si coragem para atravessar um momento de dificuldade. Essa
legenda faz parte de um post de um ensaio erótico que Fabiana fez em dezembro
de 2019. Pergunto-me, então, se o fato de ela se expor nua nas redes sociais seria
uma forma de se encarar, pois ela estaria fraca. O que deixaria uma mulher como
Fabiana fraca? Uma mulher que todos os dias vende feminilidade, sensualidade e
alegria absurdamente grande. Ela se sente fraca emocionalmente e busca na sua
corporalidade uma força para continuar sua busca pela felicidade.
Mas isso é o que a imagem não fala, isso é percebido pelas subjetividades
que o imaginário deixa visível.
6 CONCLUSÃO DAS ANÁLISES
Daniela tem o hábito de fazer as pessoas rirem, ela é muito conhecida pelo
o seu humor. Nos seus stories, ela imita o jeito como a cantora Anitta se relaciona
com seus seguidores, mas em tom de paródia. Ela finge ser uma celebridade, adora
postar vídeos como se estivesse promovendo objetos, dá muitas dicas em suas
redes sociais. Daniela sonha em ser celebridade, tanto que todos os anos manda
vídeos para o BBB com a esperança de ser descoberta e se tornar famosa; ela vê
em Anitta um caso de sucesso de uma jovem de classe popular que virou uma
celebridade, tudo o que ela mais gostaria de adquirir no mundo.
Daniela vive descontente com o seu corpo físico e já disse que se tivesse
dinheiro suficiente faria como a Anitta: modificaria boa parte do seu corpo com
cirurgias plásticas.
Brenda obtém outro tipo de influência da cantora Anitta. Enquanto as outras
jovens buscam algum tipo de autoafirmação com relação à corporalidade e à
sensualidade, ela está tranquila com seu corpo físico, mas busca uma
autoafirmação em termos de liberdade para poder se relacionar com sua
corporalidade. Ela vê em Anitta coragem e liberdade e é isso o que faz com que a
cantora se torne tão importante para Brenda.
Fabiana, assim como Brenda, está satisfeita com sua forma física, mas sente
vontade de fugir dos padrões comportamentais femininos impostos pela sociedade.
Fabiana é uma advogada que tem sua conta do Instagram aberta e posta fotos de
ensaios sensuais, posta imagens com pênis de borracha e boca aberta com
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legendas “sou dessas”. Ela tenta mostrar que é possível ser uma mulher séria e
sensual e busca provar que é uma advogada dedicada e ao mesmo tempo uma
mulher fatal. Anitta serve de exemplo nesse aspecto para Fabiana, pois Anitta tem
se tornado referência ao ser uma mulher de sucesso nos negócios e também uma
sex simbol.
Luiza já se parece mais com Daniela, pois é muito insegura sobre seu corpo
e está sempre atrás de formas para perder peso e seguidamente profere palavras
rudes para se referir ao próprio corpo. Ela percebe em Anitta alguém com coragem
para expor defeitos, como celulite e estrias, e mesmo assim se sentir bonita. Ela
busca na cantora um apoio para ajudá-la com a autossatisfação corporal.
Paloma também compartilha das mesmas aflições de Daniela e Luiza sobre
seu físico e vê em Anitta alguém com a coragem de se expor, incluindo imperfeições
e mesmo assim manter uma boa autoestima. Mas também como Fabiana e Brenda,
Paloma busca em Anitta a liberdade para ser uma mulher de personalidade forte
em um mundo tão masculinista. Elas buscam em Anitta representatividade e
confirmação de que uma mulher de sucesso também pode ser sexy. Uma
característica não deveria anular a outra.
Percebo que todas as jovens analisadas se relacionam com o Instagram
como se a plataforma em si fosse um dos principais reguladores estéticos corporais
– é quase como se elas tivessem medo do que o Instagram vá “pensar” sobre elas,
como se a plataforma tivesse juízo de valor. Esse medo é algo que surge no
inconsciente das jovens, pois elas sabem que quem emite opiniões e julgamentos
são os usuários da plataforma.
Para a cantora Anitta, o Instagram é mais do que uma plataforma de
relacionamento interpessoal – ela utiliza suas redes sociais para gerenciar sua
carreira. Também percebo em suas fãs essa vontade de gerenciamento de carreira,
porém o que elas promovem é sua autoestima.
Pude perceber com essa pesquisa que todas as fãs da Anitta, e inclusive a
própria cantora, sofrem muitas pressões sobre sua aparência em razão de serem
jovens mulheres. Percebi que para essas jovens mulheres é muito importante serem
levadas a sério como profissionais competentes. Pude perceber também um receio
de que elas sejam desacreditadas como profissionais pelo fato de se importarem
tanto com o físico e com o sex apeal. Vejo suas posturas como uma forma de
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resistência pelo direito de as mulheres poderem performar feminilidade e
sensualidade sem serem desacreditadas como profissionais dedicadas.
Vejo que as imagens postadas pelas fãs da Anitta na mediosfera criada pelo
Instagram funcionam como imagens-máscaras.

Enquanto as jovens postam

imagens semelhantes às da Anitta, ou quando consomem itens que a cantora posta,
elas vestem uma “máscara” de Anitta, como se pudessem pegar emprestado a
identidade da Anitta e experimentarem outra vida diferente das suas próprias vidas,
como se pudessem assumir a essência da cantora enquanto suas imagens
postadas (re)presentam o que elas gostariam de ser.
Também pude perceber uma relação narcisista pela própria aparência em
todas as jovens, incluindo em Anitta.
São várias as semelhanças com o Mito de Narciso e as fotos postadas por
Anitta e suas fãs no Instagram.
O narcisismo é importante para a construção do sujeito, para a construção
da sua autoimagem, dos limites do self, é um autoinvestimento, responsável pela
construção da personalidade.
No que diz respeito ao autoinvestimento, seria o investimento deslocado para
um eu idealizado, na tese do Estádio do Espelho, com sua complexidade que
abrange não só a importância do narcisismo, mas toda a constituição do imaginário
da realidade psíquica, o que reafirma a importância do narcisismo como formação
do eu a partir do outro que o eu se constitui. A relação da criança com sua imagem
no espelho, a partir da constituição da imagem corporal, estabelece uma diferença
entre seu corpo e o mundo externo.
Assim como Narciso, Anitta e suas seguidoras buscam no espelho o seu
reflexo. Mesmo hoje com a facilidade das selfies, percebi que o espelho ainda é um
dos favoritos de Anitta e de duas fãs aqui analisadas. Talvez a relação que elas têm
com o espelho pertença a um universo mítico, pois pelo espelho conseguimos nos
olhar nos olhos, nos enxergar e nos aproximamos do nosso selfie, indo além das
personas impostas pela sociedade.
Os traços narcisistas nem sempre são fáceis de reconhecer. São
comportamentos egoístas, pouco empáticos, às vezes um tanto exibicionistas, de
pessoas que querem ser o centro da atenção, ser reconhecidas socialmente, que
costumam resistir a admitir seus erros ou mentiras e que se consideram
extraordinárias (embora sua autoestima seja, na realidade, baixa).
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Narciso acaba morrendo por inanição por ter se apaixonado pelo seu próprio
reflexo, seu fanatismo pela própria imagem fez com que ele se desconecta se da
sociedade. Percebo que atitudes narcisistas das jovens como o excesso de zelo
pela imagem perfeita a ser postadas faz com que elas percam tempo demais
criando do mundo perfeito das suas imagens-máscaras, que muitas vezes faz com
que elas acabem não aproveitando a vida social.
Pude notar que o corpo físico das jovens e a maneira como elas se
relacionam com suas corporalidades acontece no âmbito do offline, embora as
jovens só se relacionem com Anitta pelo meio digital on-line.
Se a virtualidade é a externalização dos conteúdos mentais para uma
plataforma cibernética interacional, ela emite não só imagens, mas uma paradoxal
presença na ausência de um espaço material (LÉVY, 1996). A virtualidade, ao
passo que é uma mutação da identidade, permite que exploremos traços de nossa
personalidade, assim como a criação de traços que são inexistentes na realidade
offline. Porém, já não podemos separar o mundo como on-line e offline, pois
estamos conectados o tempo inteiro, mesmo nos momentos sem interação. Dessa
forma, percebo que as noções de presença foram resignificadas na nossa
contemporaneidade, presença não está conectada somente a presença física,
Anitta influencia suas fãs no plano do digital, suas noções de corporalidades são
afetadas no campo do imaginário coletivo através da cantora Anitta, porém o seu
corpo físico sofre mudanças “reais”, por meio das posições corporais e faciais nas
fotos postadas. Percebo que quando o imaginário é afetado o copo presentificado
também sofre alterações. Por isso é importante prestar atenção nas construções
das corporalidades imateriais no plano do digital, pois estas vão trazer indícios das
construções corporais físicas.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta conclusão não discute unicamente os resultados da dissertação, que já
foram contemplados e sistematizados nos capítulos anteriores. Tem um caráter de
reflexão sobre o percurso, partindo do objetivo inicialmente traçado à pesquisa que
foi desenvolvida.
Escrevo em primeira pessoa do singular porque é da minha experiência que
realizo esse começo do fim.
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É com essa premissa que desenvolvi esta pesquisa: não há formas de
simplificação. O objeto de pesquisa exige uma metodologia, uma teoria, um método
que desvele suas complexidades de base e que não o ampute ou limite. “Isso
significa que abandonamos um tipo de explicação linear por um tipo de explicação
em movimento, circular, onde vamos das partes para o todo, do todo para as partes,
para tentar compreender um fenômeno” (MORIN, 2005: 182).
A experiência mental foi fundamental para a realização dessa pesquisa, uma
vez que ela esteve presente em todo o processo. Penso que o processo foi muito
mais importante do que o resultado final, pois foi por meio do processo de falhas e
acertos que foi possível expandir horizontes e ter maturidade para perceber que o
problema de pesquisa era um pouco pretensioso de solucionar.
Percebi que não consigo não ser pesquisadora, mesmo quando não estou
escrevendo, estou imersa em minha pesquisa, desde o meu entretenimento a
banais conversas com estranhos. Tudo foi me levando ao meu local de hoje de
finalização de um processo árduo que foi fazer pesquisa em uma troca de governo.
Além das pressões que a pesquisa traz, me perguntava se as bolsas
continuariam a existir, se de acordo com a posição do governo atual o tema da
minha pesquisa ainda seria considerado válido.
Vejo essa pesquisa como uma forma de resistência, esses acontecimentos
tornaram essa pesquisa política, sou uma mulher periférica que pesquisa
corporalidades femininas em um governo em que o presidente afirma que ter uma
filha mulher foi um ato de fraquejo; é uma forma de mostrar que mulheres vão
continuar sendo pesquisadoras e a forma como o corpo feminino é tratado na
sociedade precisa ser debatida.
Figura 33 – Captura de tela de notícia

Fonte: <https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-eu-tenho-5-filhos-foram-4-homensa-quinta-eu-dei-uma-fraquejada-e-veio-uma-mulher-3/>. Acesso em: 20 fev. 2020.

Vejo a minha contribuição para a ciência pelo fato de manter o debate sobre
o corpo feminino ativo, por ser mulher pesquisadora, por trazer a periferia para a

163
ciência, por ter a preocupação em utilizar uma linguagem simples para que mais
pessoas possam ter acesso ao material científico. Também trago a contribuição
para a comunicação por trazer o comunicacional Instagram, pois sem a plataforma
não seria possível realizar as minhas inferências sobre o tema tratado.
O fato de as jovens fãs da Anitta terem comportamento semelhantes estando
em círculos sociais diferentes me faz pensar que essas ações são resultados de um
automatismo de procedimentos oriundos de hábitos gestuais e comportamentais
que estão contidos em um imaginário coletivo.
O peso dos hábitos inconscientes é tão forte que a vida passa a se anular.
A automatização engole tudo: coisas, roupas, móveis, a mulher e o medo
da guerra. (CHEKLOSVSKI apud GINZBURG, p. a16)

O sintoma corporal surge entre o impulso do eu para corporificar a imagem
narcísica desejada pelo outro e o impulso para manter o sentimento de continuidade
da existência por meio de ações criativas. Em meio a essa dualidade, surgem as
noções de percepções corporais e a disputa entre o culto ao corpo e o equilíbrio
emocional.
Os hábitos de consumo e as regras ordenadoras do culto ao corpo, no que
concerne o consumismo, é importante verificar o quanto este influencia nas
construções de identidades e percepções corporais.
Os objetos e mercadorias adquiridos por um comprador integram uma rede
de sentidos emocionais, sociais e culturais muito diversa da prática do consumidor.
O ato de adquirir mercadorias tem uma significação diferente para quem
simplesmente compra e para quem consome.
Os sentimentos exigem expressão material e as experiências emocionais são
exteriorizadas em eventos extracorporais. As emoções são feitas de imagens e
narrativas mentais, também por objetos e situações materiais, como: peso, altura,
cheiro, som, sabor e textura.
Não conhecemos humanos que não tenham parte de suas emoções
extrovertidas nos objetos do ambiente. Todos temos relações emocionais com
objetos que muitas vezes são mediadores da nossa aproximação com o outro.
“Satisfazer-se emocionalmente com a posse de coisas não é apenas moralmente
legítimo é psicologicamente indispensável ao equilíbrio afetivo” (COSTA, Jurandir.
p. 19).
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Percebo a cantora Anitta como um objeto de consumo, não um objeto com
valor monetário, mas com valor afetivo. Anitta representa um estilo de vida e uma
corporificação que agrada um nicho específico de mulheres que queiram ter o
mesmo corpo e o mesmo estilo de vida da cantora.
As celebridades podem representar sonhos, fantasias, invejas e vontades
secretas do indivíduo. Portanto, o modo de vida divulgado pela celebridade pode
ser considerado como algo que “fornece ou reflete os padrões aceitáveis de
comportamento e apresentação social” (DUTRA, 2002. p. 404). Logo, quem compra
um produto ou serviço divulgado por uma celebridade está, na verdade, comprando
a própria imagem da celebridade e tudo que ela representa.
Essas mulheres agem como o perfil de compradoras, e não consumidoras
com relação a Anitta, pois existem sentidos e valores agregados à imagem da
cantora. Porém, não podemos deixar de notar um apelo publicitário no
comportamento da cantora, que é comum às demais celebridades, induzido as fãs
a consumirem produtos e a se portarem como a celebridade a fim de promover
vendas de objetos relacionados à vida midiática da celebridade. Cada vez que uma
fã compra algo que a Anitta usa, se aproxima da cantora; cada vez que uma fã posta
uma foto com uma pose parecida com a da cantora ou com uma roupa parecida; há
uma aproximação entre a fã/compradora e a Anitta.
Porém, o background cultural de cada indivíduo é extremamente necessário
para que se possa verificar seus modos de apropriação e reapropriação das
interações produzidas pelas celebridades. As práticas são modeladas segundo
usos e apropriações das sujeitas, inclusive normas/regras, rituais e representações
– de acordo com suas competências (culturais, tecnológicas etc.). “Essas ‘maneiras
de fazer’ constituem as mil práticas pelas quais usuários se reapropriam do espaço
organizado pelas técnicas da produção sócio-cultural” (CERTEAU, 1998. p.41).
Para entender as apropriações que as fãs da Anitta fazem de suas
corporalidades, é importante compreender sua cultura, suas motivações e
abandonar qualquer tentativa de previsibilidade. Não é possível adivinhar graus de
inteligência ou inventividade das sujeitas, os quais também apresentam estratégias
e táticas específicas. Apesar estruturalização de técnicas – própria das novas
tecnologias –

é necessário considerar também o que Certeau chamada de

“performance individual” (1998, p. 141) e os saberes subjetivos das sujeitas –
configurados em contextos socioculturais – para entender suas apropriações. As
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práticas sociais demandam lógicas, porém as lógicas são construídas de acordo
com elementos culturais dos sujeitos. As apropriações dependem das formas de
significação e das práticas efetivas das sujeitas.
O ser humano primitivo não era capaz de diferenciar imagem de realidade,
suas pinturas nas paredes faziam parte de um processo mítico, imaginário e cultural
do ser humano, essas pinturas não tinham a uma preocupação estética, elas faziam
parte de um ritual ou crença da sociedade.
Dessa forma, vejo a intenção das fãs da Anitta ao postarem fotos no
Instragram sem a preocupação estética como composição e enquadramento como
um estágio do processo mítico e cultural do ser humano. A vontade de ser
apresentada ou (re)presentada nas redes sociais é mais forte que as preocupações
estéticas gerais da imagem. Dessas forma, percebo que as fãs da Anitta bem como
os seres humanos primitivos que têm dificuldades de diferenciar o real da imagem.
As fãs, ao postar imagens relacionadas às corporalidades e ao modo de vida
da Anitta, passam a perceber a imagem como um substrato do real. Dentro do
universo criado na imagem, elas passam a pertencer ao mesmo ciclo social da
cantora e a tudo o que ela (re)presenta.
Anitta surge para suas fãs como uma (re)presentação da imagem simbólica.
Ao mesmo tempo em que a cantora se coloca como algo comercial, como um objeto
de desejo ela gera uma rede de afetividades muito grande e intensa, fazendo com
que as jovens queiram ter seu modo vida e sua corporalidade. É nessa negociação
entre as pulsões e os acordos sociais que percebemos um trajeto antropológico que
leva Anitta à imagem simbólica.
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Figura 34 – Imagem simbólica

Fonte: elaborado pela autora.

Durand denomina a manifestação do imaginário de trajeto antropológico não
só para mostrar sua atividade dinâmica, mas, sobretudo, para evidenciar que existe
uma continuidade nesse dinamismo e estruturação, continuidade que confirma
realmente a imagem como matriz do pensamento racionalizado.
O imaginário “não é mais do que este trajeto no qual a representação do
objeto se deixa assimilar e modelar pelos imperativos pulsionais do sujeito”.
A partir dessas observações se faz necessária uma análise subjetiva das
imagens da Anitta e suas fãs. Para essa análise, os estudos do imaginário são
indicados, pois por meio dele é possível identificar os elementos que não estão
presentes nas imagens (fotografia) bem como a intencionalidade do imaginante ao
postar a imagem.
Essa análise só é possível pelo que Walter Bemjamin chama de constelação
de imagens. São várias imagens juntas que contam uma mesma narrativa que só
pode ser analisada por meio das subjetividades.
É importante ressaltar que nesta análise é mais importante avaliar as
convergências das imagens que suas analogias, pois é pela semelhança que
podemos identificar traços da construção das corporalidades dentro de um
imaginário coletivo.
Com essa pesquisa, pude perceber que embora haja bastante material
teórico sobre as corporalidades femininas, sempre é possível tratá-lo sob
perspectivas diferentes.
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A linguagem, a narrativa e a metodologia propostas por esse estudo dão
ideias a novas experimentações com relação ao tema.
Haverá sempre novas possibilidades de buscar desdobramentos para
pesquisar as construções de corporalidades femininas. Pretendo seguir com a
pesquisa sobre outro viés e tentar compreender outras questões que também
permeiam esse trabalho, dialogando com outras referências e sentidos.
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