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RESUMO

A presença imperativa na mídia da tríade magreza/beleza/felicidade e o
disciplinamento doentio, e muitas vezes fatal, que algumas mulheres impingem aos seus
corpos, apresentam-se como um cenário favorável à reflexão e investigação teórica,
principalmente quando entrelaçado aos estudos de cibercultura. A combinação de diversos
fatores, entre eles a pressão pela busca da magreza e a insatisfação com a aparência corporal,
pode levar ao desenvolvimento, ou reforço, de transtornos alimentares como a anorexia e
bulimia. Para dar sentido à construção do “eu”, não basta apenas possuir o aspecto corporal
idealizado, mas incorporar as práticas de domínio e autocontrole do corpo, sujeitando-o às
mais diversas dores e privações. Através da democratização da comunicação possibilitada
pelo uso da internet, essas práticas encontram um terreno propício para se propagar, muitas
vezes disfarçadas sob ares inocentes. É nas redes sociais na internet que muitas garotas
encontram “abrigo” e sentem-se à vontade para expor a forma como lidam com a pressão
social imposta ao corpo feminino, construindo a partir de fragmentos imagéticos um modelo
para ser cultuado e convertendo os distúrbios alimentares de patologias para mais uma
fórmula “mágica” de alcance da dita “perfeição”. O presente estudo buscou compreender o
fenômeno contemporâneo da construção digital do corpo anorético feminino, a partir da
leitura e análise das imagens compartilhadas por garotas, usuárias da plataforma de
microblogging Tumblr.

A investigação empregou uma abordagem

‘multimétodo’

fundamentada principalmente nas proposições de métodos de pesquisa para internet das
autoras Suely FRAGOSO, Raquel RECUERO e Adriana AMARAL (2015), utilizando-se
para a construção dos dados elementos da netnografia, referenciada por KOZINETS (2014), e
para a etapa analítica, as discussões propostas, sobretudo, por Susan SONTAG (2003, 2004).
O conteúdo compartilhado, diariamente, por essas jovens reflete a maneira como o corpo é
sentido e percebido dentro de um contexto social, passando a poder existir dentro de uma
realidade coletiva. A modificação digital das imagens das modelos e celebridades cria, através
de seus recursos, corpos inatingíveis, e ensina às mulheres o que esperar, como julgar, e o que
fazer para não desistir de peregrinar atrás do sonho do corpo ditado pelo virtual.
Palavras-Chaves: Cibercultura; Corpo feminino; Thinspiration; Anorexia; Redes sociais na
internet.

ABSTRACT

The imperative presence of the triad thinness/beauty/happiness in the media and the unhealthy
discipline, most of the times fatal, that some women impose to their bodies, are a favorable
setting to the reflection and theoretical research, mainly when interlaced to the cyberculture
studies. The combination of different factors, such as the pressure for the achievement of the
thinness and the dissatisfaction with the corporeal appearance, can develop or reinforce eating
disorders such as anorexia and bulimia. In order to make sense to the construction of the
‘self’, it is not enough having only the corporeal aspect idealized, but also embody the
dominion practices and self-control of the body, subduing it to the more diverse pain and
privation. Through the democratization of the communication enable by the internet potential,
these practices find a propitious land to spread out, most of the times disguised by
unsuspecting forms. It is in the social web networks that many girls find a shelter and feel
comfortable to expose the way they deal with the social pressure imposed to the feminine
body, building from fragment of images a model to be worshiped and converting the eating
disorders into one more magic reached prescription of the known ‘perfection’. The present
study aimed understand the contemporary phenomenon of the digital construction of the
feminine body afflicted with anorexia, as from reading and analysis of images shared by girls,
users of the microblogging Tumblr platform. This investigation employed a 'multi-method'
approach based primarily on the propositions of research methods to the Internet of the
authors Suely FRAGOSO, Raquel RECUERO and Adriana AMARAL (2015), using for the
construction of the data elements of netnography, referenced by Kozinets (2014), and the
analytical stage, the discussions proposed mainly by Susan SONTAG (2003, 2004). The
shared content daily between these young girls reflect the way the body is felt and noticed in a
social context, becoming real in a collective reality. The digital edit of the models’ image and
celebrities create, through its tools, unreachable bodies, and teach the women what to expect,
how to judge, and what to do in order to not giving up peregrinate after the dream body
imposed by the virtual.

Keywords: Cyberculture; Female Body; Thinspiration; Anorexia; Internet social networks.
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1. INTRODUÇÃO
Borboletas são símbolo de transformação, beleza, pureza, liberdade, espírito imortal.
Na mitologia grega, a representação da alma tem a forma de uma mulher com asas de
borboleta. Paixões avassaladoras são atestadas quando se sentem “borboletas no estômago”,
ou uma situação de grande ansiedade, medo ou estresse. Ou ainda, fome.
Associada à ideia de leveza, da alma liberta de seu invólucro carnal, as borboletas
passaram a representar um ideal de “perfeição” física, um ícone que identifica jovens meninas
reunidas por um denominador comum: o culto à magreza extrema.
Presentes em diversas páginas pró-anorexia/bulimia espalhadas na internet, textos e
poemas imprimem as palavras de ordem do movimento, fazendo referência ao inseto
inspirador, como pode ser visto no trecho de “Borboletas”, manifesto comumente publicado
nesses perfis:
Cultive apenas borboletas no seu estômago. Elas te deixam leve, leve como uma
fada! É apenas mais um dia e a comida não faz parte dele... É apenas mais uma hora,
mais um minuto... até você ficar tão leve quanto uma borboleta. Você vai sentir a
fragilidade de uma borboleta e, quando sua vista escurecer e sentir que vai desmaiar,
serás tão leve quanto uma linda e esguia borboleta (Blog Anna+Mia = Perfeição)2.

Considerados transtornos alimentares relacionados às alterações do esquema corporal,
com diferentes espectros de gravidade (desde aqueles passíveis de tratamento ambulatorial até
os casos de internação hospitalar), a anorexia e a bulimia foram alçadas ao patamar de Best
Friend Forever3 de muitas garotas, que as apelidaram “carinhosamente” de Ana e Mia,
respectivamente.
Absortas na busca obsessiva da perfeição do corpo, essas jovens representam uma
parte da população contemporânea que está patologicamente preocupada com a estética
corporal, que paulatinamente se deteriora física e emocionalmente, e que se multiplica a cada
dia. Anas e Mias se espalham pela internet, compartilhando suas práticas diárias de controle
do peso, receitas “infalíveis” para emagrecer rapidamente, dicas de como esconder dos
familiares seus intentos, mas, principalmente, seus discursos de ódio contra si mesmas e de
repulsa à gordura.

2

Disponível em <http://annamiaperfeicao.blogspot.com.br/2013/10/borboletas.html>. Acesso em: 01 jun. 2015.
BFF, ou Best Friend Forever, significa "melhores amigas para sempre" e é uma gíria que se popularizou a partir das redes
sociais na internet. Ter uma BFF é praticamente obrigatório no universo das adolescentes, e existem até manuais de como ser
a BFF perfeita.

3
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Figura 1 – “Borboletas no estômago”

Fonte: Naele Ayole, 20124.

A lipofobia está no cerne das discussões sobre doenças vinculadas à questão corporal
– não somente a anorexia e bulimia, mas outros distúrbios dismórficos corporais – e os dados
despontados por especialistas, em diferentes partes do mundo, são considerados alarmantes.
Quimicamente, a lipofobia ou lipofobicidade é compreendida como uma propriedade de
alguns compostos químicos polares, como água, álcool e vinagre, que repelem ou não se
misturam à gordura, todavia, atualmente, o termo tem sido apropriado e utilizado para
designar uma síndrome social, um “horror visceral (e um combate acirrado) aos tecidos
adiposos que conformam o corpo humano”, segundo Paula Sibilia (2006). Um verdadeiro
pavor da gordura, ou de engordar, ou ainda de estar associada(o) aos estereótipos que ela
carrega.
Trazer esse tema para o meu universo de pesquisa, fazendo as imbricações devidas
com a comunicação e a cibercultura, em especial, vai além do meu interesse acadêmico. Tem
relação direta com a minha própria história de vida, com o resgate de um passado que se
aproxima, em algumas nuances, do cenário atual; de uma jovem mulher que também almejou
desde criança um “peso estético”, um corpo magro e passível de elogios. É importante,
portanto, que eu situe meu lugar de fala, como mulher, pesquisadora, e ‘ex’-bulímica (se
assim for possível definir).
Não tenho uma memória exata da primeira vez que usei o artifício do vômito para
expurgar a culpa ao comer e, nas lembranças mais remotas, percebo que tive uma relação
muito tensa e difícil com os alimentos e com o meu corpo. Quando pequena, algumas vezes,
fui castigada fisicamente para que fizesse as refeições, além de ser forçada a ficar à mesa até
terminar de comer, por completo, o que estava no prato. Sentindo-me ameaçada, enchia a
4

Disponível em: <http://naeleayolle.deviantart.com/art/Butterflies-in-the-stomach-313755564>. Acesso em: 08 out. 2015.
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boca com o máximo de comida que pudesse, levantava mostrando o recipiente quase limpo, e,
fingindo mastigar, caminhava até a cozinha, onde expulsava tudo no lixo. Durante as férias,
visitando os familiares, o assunto principal das conversas eram, frequentemente, as
observações e cobranças sobre quem havia engordado ou emagrecido, pois todos possuíam as
métricas para esquadrinhar os corpos alheios.
Na adolescência, cheia de inseguranças e ansiedades, fazia cadernos com recortes das
revistas, para admirar os corpos que eu gostaria de ter, e que eram muito díspares das minhas
medidas reais. Nesse período, conheci intimamente a compulsão alimentar, e eram recorrentes
os episódios de ingesta de enorme quantidade de alimento, onde comia o que estivesse
disponível, descontroladamente, até passar mal. Até que descobri que tinha uma enorme
facilidade para provocar o vômito, o que rapidamente passou a ser um aliado para solucionar
o mal-estar gerado pelos exageros cometidos. Sofri com refluxo severo e tive problemas no
esôfago durante muito tempo, devido ao contato com o ácido estomacal, e, somente no ano de
2002, descobri um problema congênito no estômago, que necessitava de intervenção
cirúrgica. Fui operada e, pouco tempo depois, na primeira tentativa de vomitar, passei tão mal
que perdi a respiração e quase desmaiei. Outras vezes repeti e sempre fracassava, pois a
comida não saía de jeito nenhum, apenas rajadas de sangue e saliva.
Foi quando me dei conta que era bulímica e que estava impedida de repetir o ato que
por muitos anos aliviou o peso que sentia ao comer. Nunca tive coragem de falar abertamente
com a minha família, mas procurei ajuda em terapia psicológica, tratamentos holísticos para
ansiedade, depressão... tudo que fosse sugerido e que estivesse ao meu alcance para ficar
curada. Mas sei que não estou... O grilhão da bulimia ainda está algemado em mim, apesar de
não conseguir vomitar. Diversas vezes, o primeiro pensamento que vem à minha mente após
me alimentar é remover aquela comida de dentro de mim, mesmo que tenha sido em pequena
quantidade; depois, entro na batalha diária para me convencer que esse pensamento não é
saudável e que eu não preciso me culpar por ter comido, ou que posso amar o meu corpo
como ele é, fora dos esquadros. Mas posso assegurar que é uma luta íntima, constante, que
parece não ter fim e que, na minha juventude, se mostrava mais solitária do que na realidade
atual, com o advento da internet e com a formação de grupos de jovens que se apoiam
mutuamente (tanto para adoecer ainda mais, como para tentar a recuperação).
Apresentado o cenário que permeia essa pesquisa, é importante ressaltar o objeto sobre
o qual me debrucei ao longo desse período: a construção coletiva de corpos anoréxicos
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femininos a partir de fragmentos imagéticos publicados na plataforma digital Tumblr (lê-se
"tâmbler"). Foram assumidos como pressupostos dessa investigação que: o Tumblr tem se
configurado como um espaço que propicia a adoção e o compartilhamento da anorexia como
um modo de vida e não uma doença; e, que o corpo feminino vem sendo modelado
historicamente em padrões rigorosos de magreza e, contemporaneamente, o mundo digital é o
novo protagonista nessa direção.
O objetivo geral foi compreender as estratégias imagético-discursivas da construção
digital do corpo anorético feminino no Tumblr; quanto aos específicos: evidenciar, a partir de
uma linha do tempo, como a mídia foi construindo um modelo de corpo feminino,
submetendo-o a um rigoroso controle para emagrecimento; mapear as postagens das imagens
compartilhadas no Tumblr, a partir das hashtags mais populares relacionadas à temática, a
saber: #thinspiration #thinspo #ana #anorexia #magra #donteat, bem como aquelas relativas
aos desafios de magreza #bellybuttonchallenge #bikinibridge #collarbones #thighgap;
compreender as estratégias imagético-discursivas das usuárias, a partir da criação de
tipologias que categorizam as imagens selecionadas; identificar como o Tumblr, como
sistema sociotécnico, é utilizado para potencializar a propagação da anorexia como estilo de
vida.

1.1. PROBLEMÁTICA DE ESTUDO: UMA MÓRBIDA METAMORFOSE
Ossos da clavícula e quadris em evidência. Pele emoldurando a costela e a coluna.
Bocas costuradas exigindo controle. Para algumas pessoas, pode até parecer uma cena
aterrorizante, mas para muitas jovens mulheres, essas imagens são pura inspiração! O termo
“thinspiration” é uma junção das palavras inglesas “thin” e “inspiration”, e que poderia ser
traduzido como “inspiração de magreza”. Sua prática diz respeito ao uso de imagens de
celebridades ou garotas comuns, com corpos de uma magreza doentia, algumas vezes
acompanhadas por mensagens de repulsa à gordura e à comida, como inspiração para o
processo da perda de peso e estímulo para adoção de métodos radicais e perigosos para
alcance de tal intento.
A combinação dos fatores a) pressão social pela busca da magreza, b) insatisfação com
a aparência corporal, c) problemas familiares ou de ordem individual, e d) distúrbios
hereditários, pode levar ao desenvolvimento, ou reforço, de transtornos alimentares como a
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anorexia, bulimia (apelidadas como Ana e Mia, respectivamente) e alcoolrexia ou
drunkorexia (derivada da palavra inglesa drunk, que significa bêbado).
Enquanto a anorexia consiste em uma extremada perda de peso, com pouca ou
nenhuma ingestão de alimentos, e imagem corporal distorcida (sensação de estar gorda,
quando se está magra), a bulimia se caracteriza por episódios de ingestão excessiva de
alimentos, seguidos do uso de técnicas nocivas para controle do peso, a exemplo dos laxantes,
diuréticos e vômitos autoprovocados. A alcoolrexia é um tipo de comportamento que vem se
tornando gradualmente mais comum entre as(os) jovens, também fruto do temor de engordar.
Nesse transtorno, a refeição é substituída por bebidas destiladas, que provocam mais
rapidamente a sensação de saciedade e controle do apetite. O alcoolismo não é o único
problema derivado dessa prática, que pode levar a sérios prejuízos mentais e danos
irreversíveis à saúde.
As mídias divulgam toda sorte de imagens, projetos e dietas, ensinando supostamente
o “caminho da felicidade”. O corpo, retalhado em diversas instâncias de poder e dominação, é
disciplinado pelos campos dos saberes médico, estético, psicológico, mercadológico, dentre
outros, onde cada discurso especializado doutrina o uso de seu respectivo “território”.
Para dar sentido à construção do “eu”, não basta apenas possuir a aparência corporal
idealizada, mas incorporar as práticas de domínio e autocontrole do corpo, superando todos os
limites da busca pela magreza. Segundo Le Breton (2003, 2006), o sujeito deixa de “ser” o
corpo para “ter” um corpo, tal qual um objeto que pode ser manipulado, reconfigurado,
representado, “lugar de seu limite e de sua liberdade, o objeto privilegiado de uma fabricação
e de uma vontade de domínio” (LE BRETON, 2003, p. 18), e tudo “o que se lhe arranca ou o
que se lhe acrescenta modifica sua relação com o mundo...” (LE BRETON, op. cit., p. 399).
Através da democratização da comunicação possibilitada pelo uso da internet, essas
práticas encontram um terreno propício para se propagar, muitas vezes disfarçadas sob ares
inocentes. É nas redes sociais digitais que muitas garotas encontram “abrigo” e sentem-se à
vontade para expor a forma como lidam com a pressão social imposta ao corpo feminino,
convertendo os distúrbios alimentares de patologias para mais uma fórmula “mágica” de
alcance da dita “perfeição”.
Expostas à essa normatização, muitas garotas tentam superar o sofrimento imposto
pelo controle dos corpos e dos desejos, transformando os distúrbios alimentares em estilos de
vida: “desordens alimentares, analisadas como uma formação social ao invés de patologia
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pessoal, representam a ‘cristalização’ de algumas tendências particulares, algumas históricas,
outras contemporâneas, dentro da cultura ocidental”, afirma Susan Bordo (2003, p.9).
Um espaço que tem se consolidado como ponto de encontro/abrigo para as jovens próAna/Mia é o Tumblr, plataforma gratuita de microblogging, com diversas funcionalidades
típicas das redes sociais, e que permite a interação com outros usuários e sites, tais como
Wordpress, Blogger, Livejournal, Facebook e Twitter.
Em uma rápida visita à plataforma, utilizando a ferramenta de busca, é comum
encontrar frases do tipo “ser gordo é humilhante”, “gordos são fracassados”, “garotas bonitas
não comem”, “nada é melhor do que sentir-se magra”, afirmações que reforçam o estigma
relacionado ao corpo gordo, em contraponto à aceitação social associada à magreza e aos
derivados do sentimento de pertencimento: sucesso, felicidade, glamour, vitória.
Por possuírem corpos que apresentam características contrárias aos padrões sociais,
tão amplamente divulgados e reforçados pelas mídias, as(os) gordas(os) passam por um
processo de estigmatização, e carregam consigo o fardo da associação com a preguiça, a gula,
a sujeira, e até mesmo a desonestidade.
As imagens e discursos compartilhados diariamente por jovens usuárias do Tumblr
refletem a maneira como o corpo é sentido e percebido dentro de um contexto social,
passando a poder existir dentro de uma realidade coletiva. A modificação digital das imagens
das modelos e celebridades cria, através de seus recursos, corpos inatingíveis, e ensina às
mulheres o que esperar, como julgar e o que fazer para não desistir de peregrinar atrás do
sonho do corpo ditado pelo virtual/social.
Para a realização da investigação, a metodologia assumida contou com uma
abordagem ‘multimétodo’ (Adriana BRAGA, 2008), qualidescritiva (Tânia SANTOS, 2009),
fundamentada pelas autoras Suely FRAGOSO, Raquel RECUERO e Adriana AMARAL
(2015), a partir das suas proposições de métodos de pesquisa para internet. Compondo a
referida abordagem, utilizou-se, para a construção dos dados, nas etapas observacionais e
descritivas, elementos da netnografia, a partir da técnica de observação online, referenciada na
proposta de KOZINETS (2014). Para análise dos dados, optou-se pela proposta de leitura e
análise de imagem referenciada nas discussões de Susan SONTAG (2003, 2004), Charlotte
COTTON (2013), Amparo LASÉN (2012), e Tânia SOUZA (2001).
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A dissertação está estruturada da seguinte forma: no segundo capítulo, proponho a
reflexão sobre os limites para se atingir a magreza extrema, fazendo uma breve linha do
tempo sobre os padrões corporais recriados pela mídia, que foram definhando desde os anos
1950 até a atualidade, e como o uso de softwares de edição gráfica propõe um corpo e uma
estética feminina digital. São apresentados também os temas que perpassam o objeto desse
estudo, como a questão geracional (adolescência/juventude), os distúrbios alimentares, o
controle das pulsões e o disciplinamento de si. No terceiro capítulo foram discutidas as
interações e apropriações em redes sociais na internet, a cibercultura e as novas tecnologias de
informação e comunicação como estruturantes do próprio fenômeno pesquisado, e não apenas
como seu suporte, e a plataforma de microblogging Tumblr foi detalhada para compreensão
do seu funcionamento, das suas possibilidades e limitações. No quarto e último capítulo,
foram apresentados os resultados da análise, a partir de seis categorias (corpo-desejo, corpodisciplina, corpo-mídia, comparativos, desafios de magreza, e Tumblr actante), totalizando 95
(noventa e cinco) imagens fotográficas e cards. Nas considerações finais, vislumbro uma
alternativa à padronização corporal feminina através de estímulos que provêm da própria rede
digital, uma espécie de conclamação para afrouxamento do “espartilho mental e digital” que
as aflige.
Por fim, como mulher e pesquisadora do grupo Gig@ – Grupo de pesquisa em
Gênero, Tecnologias digitais e Cultura – senti-me no dever de hackear o sistema autor-data da
Norma ABNT, para autor/autora-data, seguindo a tendência de outras pesquisadoras
feministas, e adotando o uso do primeiro nome, além do sobrenome, quando autoras foram
citadas. Considero de extrema importância evidenciar as mulheres que participam ativamente
da produção de conhecimento acadêmico e que não são favorecidas/visibilizadas pela norma
científica vigente. “Las diversas voces de mujeres que aparecen en el texto son también un
modo de enfatizar y celebrar la sutileza y la relevancia teórica del pensamiento de las
mujeres”5, enfatiza Rosi Braidotti (2000). Questionar padrões normativos não é um puro ato
de rebeldia, mas uma tentativa de suscitar reflexões sobre os cárceres que se formam onde um
único modelo é possível, seja na escrita, ou no que se inscreve nos corpos.

5

“As diversas vozes das mulheres que aparecem no texto são também uma maneira de enfatizar e celebrar a sutileza e
relevância teórica do pensamento de mulheres” (tradução nossa).
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2. A (DES)CONSTRUÇÃO DO CORPO FEMININO
Nesse capítulo serão apresentados alguns temas basilares que entrecortam o objeto
dessa investigação, como a estética feminina digital proposta pela manipulação de imagens
em programas de edição, a inter-relação com as práticas de controle e disciplinamento de si,
as características dos distúrbios alimentares e da complementaridade do fator geracional
(adolescência/juventude), mas não sem antes refletir sobre como os padrões corporais
recriados pela mídia foram definhando desde os anos 1950 até a atualidade.
Enquanto objeto heterogêneo e plural, o corpo é o meio que perpassa e permite as
complexas relações entre o sujeito e o ambiente, “é uma palavra polissêmica, uma realidade
multifacetada e, sobretudo, um objeto histórico. [...] O corpo está submetido à gestão social
tanto quanto ele a constitui e a ultrapassa” (Denise SANT’ANNA, 1995, p.12).
Conforme definição de Le Breton (op. cit.), o corpo é espelho da própria cultura em
que está inserido, pois é através dele que o indivíduo relaciona-se com o mundo, e pode ser
concebido como uma construção social e cultural que reflete os sentidos da sociedade.
Na construção da autoimagem, referências exteriores são apropriadas pelo indivíduo.
A imagem corporal construída, nessa perspectiva, revela uma identidade, gera uma
imagem do sujeito nas suas relações concretas, portanto não há como dissociar o
padrão de perfeição divulgado socialmente da imagem corporal desenvolvida por
essas garotas [Ana-Mia] e seu projeto de vida (Liliane BITTENCOURT; Rafaela
ALMEIDA, 2013, p.226).

São essas referências compartilhadas socialmente que além de demarcar a identidade
dos grupos, orientando a formação de estereótipos em relação a outros grupos e classificandoos na posição social de acordo com os significados atribuídos, também determinam as
condutas consideradas aceitas ou intoleráveis, norteando os julgamentos e as decisões sobre o
que é desejável no grupo, a partir de cada situação. Como afirma Nízia Villaça (2011, p.15),
“para discutir o corpo no processo social, é preciso demonstrar como ele é ao mesmo tempo
material e social, ou seja, como aspectos fundamentais de processo material, sem perder em
especificidade, são constituídos por relações com os outros corpos em sociedade”.
Era comum no século XIX que mulheres desejosas de um corpo curvilíneo utilizassem
um espartilho para modelá-lo. A rigidez era a principal característica desse artefato,
constituído de um tecido pesadamente engomado, com pedaços de couro, juncos ou cordas
inseridos em canais costurados entre as camadas de pano – posteriormente substituídos por
armação de arame, varas de madeira e barbatanas de baleia – e com colchetes e cordões
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traseiros para o fechamento. Apertados ao extremo, os corsets, como também eram chamados,
causavam perfurações de órgãos, diminuição da capacidade respiratória pelo pressionamento
dos pulmões, desmaios, problemas digestivos, restrições de movimento, além de outros
agravos, como o aborto. O objetivo de todo este sacrifício era ter um corpo em “S”, com seios
estufados para cima, barriga para dentro e quadris empinados para trás, silhueta admirada e
considerada pela sociedade da época como a representação da perfeição.
A história da moda registra que as mulheres conseguiram se libertar do uso do
espartilho no início do século XX. Mas podemos considerar que houve uma transformação
desse artifício: eliminaram-se os cordões, colchetes e o uso sob as roupas, porém a fixação
feminina por dietas, cirurgias plásticas e remédios emagrecedores pode ser comparada aos
infortúnios provocados pelo uso quase obrigatório do corset. É como se o artefato fosse
absorvido pelo corpo, e a pressão passasse a ser exercida de forma psicológica, como um
espartilho mental, um subespartilho. O atual modelo imperante de magreza tem causado uma
distorção cognitiva em diversas mulheres, fazendo-as acreditar que sempre há quilos a perder,
e a reconhecer o próprio corpo como um “inimigo” a ser combatido, a ponto de comprometer
a saúde e por em risco a vida.
Essa distância entre o físico e o imaginário6 é fruto dos altos níveis de insegurança e
exigência provocados pelo excessivo controle da autoimagem. Podem ser encontrados em
diversos ambientes, íntimos ou de socialização, elementos que fiscalizam o progresso na
adesão dos parâmetros magros: é uma infinidade de espelhos, balanças, fitas métricas e
câmeras fotográficas para regular e apontar o sucesso ou o fracasso do corpo. Os cordões
desse subespartilho foram arrochando ao longo do tempo e produzindo gerações de mulheres
crescentemente mais aficionadas pelo binômio magreza/felicidade.
A discussão sobre os limites que as mulheres das últimas duas décadas têm
ultrapassado para se enquadrar no ideal de corpo que a sociedade projeta como belo é cíclica,
e vem à tona cada vez que as mídias divulgam notícias sobre novas técnicas, produtos e
tratamentos para emagrecimento, cada dia mais extremos, macabros ou que acabam em
tragédia. São mortes de jovens que desenvolveram algum tipo de distúrbio alimentar e se

6 “No sentido corrente da palavra, o imaginário é o domínio da imaginação, compreendida como faculdade criativa,
produtora de imagens interiores eventualmente exteriorizáveis. Praticamente é sinônimo de “fictício”, de “inventado”, oposto
ao real (até mesmo às vezes ao realista). Nesse sentido banal, a imagem representativa mostra um mundo imaginário, uma
diegese. A palavra recebeu um sentido mais exato na teoria lacaniana. Para Lacan, o sujeito é efeito do simbólico, concebido
ele mesmo como uma rede de significantes que só adquirem sentido em suas relações mútuas; mas a relação do sujeito com o
simbólico não pode ser direta, já que o simbólico, ao se constituir, escapa totalmente ao sujeito. É por intermédio de
formações imaginárias que se efetua essa relação” (AUMONT, 2012, p.120).
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tornaram escravas dos próprios corpos, vítimas das exigências para serem cada dia um pouco
mais magras do que o anterior.
O tema voltou recentemente a ser apresentado na novela “Sete vidas” (2015), da Rede
Globo, onde a personagem Elisa (Letícia Colin)7, tornando-se modelo, passou a emagrecer
exageradamente e a adotar métodos para evitar comer e não ser percebida pela família. Outros
dois folhetins “globais” trouxeram mulheres em conflito doentio com seus corpos: em 2009,
“Viver a vida” contou com Renata (Bárbara Paz)8 que era uma frustrada aspirante a
modelo/atriz e que substituía as refeições por bebidas alcoólicas; e em 2006, “Páginas da
Vida” revelou o drama de Giselle (Pérola Faria)9, uma bailarina que provocava o vômito
depois das refeições por medo de engordar. Voltada para o público jovem, a novela “Rebelde”
(2011), da Rede Record, tratou com mais profundidade a temática dos distúrbios alimentares
através da personagem Carla (Melanie Fronckowiak).
Não por acaso os autores têm inserido em suas tramas essas representações. Basta uma
rápida pesquisa na internet para se deparar com manchetes como “Desafio das moedas na
‘saboneteira’: a nova moda do culto à magreza”, “Barriga negativa é a última loucura na
busca do 'corpo perfeito'”, “Ana y Mia, princesas de Internet”, “City Unveils Campaign to
Improve Girls’ Self-Esteem”, “La moda prefiere esqueletos”, “Jennifer Lawrence diz que é
"obesa" para Hollywood”, “Is There Too Much Pressure on Girls to Have ‘Perfect’
Bodies?”, “Lady Gaga revela que padeció anorexia y bulimia desde los 15 años”...
Parte de um conjunto de discussões interdisciplinares acerca da busca incansável pela
beleza e de suas consequências muitas vezes funestas, diversas(os) pesquisadoras(es) têm
questionado qual a participação da mídia nessa ditadura, na medida em que dissemina esses
modelos de corpos magérrimos a qualquer custo. Por que algumas mulheres morrem em
busca de um ideal corpóreo que não corresponde à diversidade humana? Para que serve esse
corpo imagético e qual o seu lugar/função na sociedade?
Influenciando principalmente garotas, que desejam de forma veemente fugir da
intolerância, do preconceito e do estigma provocado pela “gordura”, o arquétipo de corpocabide é sobretudo exibido pelas modelos, e a elas se atribui a repercussão desses padrões

7

Disponível em: <http://gshow.globo.com/novelas/sete-vidas/personagem/elisa/>. Acesso em: 26 ago. 2015.
Disponível
em:
<http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/viver-a-vida/galeria-depersonagens.htm>. Acesso em: 26 ago. 2015.
9
Disponível
em:
<http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/paginas-da-vida/galeria-depersonagens.htm>. Acesso em: 26 ago. 2015.
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lipofóbicos. Para serem aceitas na sociedade, de todo enquadradas nos estereótipos de
sucesso, conquista e poder associados ao belo (leia-se magro), muitas jovens transformam o
próprio corpo em verdadeiras prisões, onde alimentar-se com quase nada e exercitar-se até a
exaustão tem sido a combinação perfeita para livrar-se do indesejado “excesso” de peso.
O modelo de beleza está associado a um corpo extremamente magro, que beira a
exceção e não a regra geral, e quando vinculado ao sucesso, modernidade e felicidade,
pressiona as mulheres a modificarem a forma pela qual percebem seus corpos, como vêm a si
mesmas, e a desejar algo praticamente inalcançável.
A diferença entre o corpo material e o corpo ideal (desejado a partir das referências
ditadas pela moda/mídia) induz o indivíduo a consumir bens que prometem a diminuição ou
anulação dessa dessemelhança. Como a satisfação com o resultado não é alcançada, gera-se
angústia, ansiedade, depressão, e estes sentimentos realimentam a necessidade de se consumir
ainda mais. É sob o domínio desse ciclo que o mercado corporal se desenvolve, e o corpo
passa a ser ainda mais subjugado dentro dos meios de comunicação social.
Busca-se possuir determinado tipo de traseiro, conquistar um modelo abdominal,
alcançar pernas idealmente roliças ou formas de peitos impostas pelo imaginário
social. A alienação corporal chegou a tal ponto que o elogio a uma prótese de
silicone implantada em alguma parte do corpo, para satisfazer a necessidades
estéticas, envaidece o sujeito portador do artifício. (...) Por isso, tal ideário é
propício ao desenvolvimento do mercado de drogas que promovem hipertrofia
muscular ou emagrecimento rápido. (...) Por isso, a relação do ser humano com seu
corpo é crescentemente doentia (MELANI, 2002, p.49).

Esses produtos de emagrecimento oferecem uma “fórmula mágica” para se eliminar o
peso indesejado e entrar para o seleto grupo das magras(os) e vencedoras(es). A magia é
reforçada com os inúmeros depoimentos de “eu venci, perdi X quilos”, e arrematada com “se
eu consegui, você também consegue”. Esse sacrifício para quem está exposta(o) a uma
infinidade de produtos hipercalóricos, e que também possuem um forte apelo comercial,
transforma-se em uma sensível batalha, de peso e de nervos. Estar nessa trincheira conflitante
entre o apelo do padrão estético magro e dos alimentos mais calóricos pode levar,
principalmente as(os) mais jovens, à adoção de dietas conceituadamente errôneas e, quando
não, muito perigosas.
A estudante Raissa Maria Ribeiro Dias, 19 anos, declarou para o jornal Folha de São
Paulo, que se saciava ao comprar sonhos, doce-de-abóbora e chocolate para a mãe e apenas
cheirá-los. Pesava todos os seus alimentos em uma balancinha e às vezes passava o dia inteiro
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apenas com um iogurte. Chegou a pesar 47 kg, para 1,79m de altura (IMC 10 = 14,66). “Por
mim, tudo bem se morresse, desde que parecesse a Barbie no caixão”11.
A boneca Barbie possui uma estrutura corpórea bastante desejada e humanamente
irreal. Suas proporções (busto-cintura-quadril) não correspondem às formas femininas
comuns, e seu pescoço duas vezes maior e 15 cm mais fino jamais conseguiria sustentar a
cabeça, ou mantê-la elevada. Um corpo com 45 cm de cintura, semelhante ao da boneca de
plástico, acomodaria, por exemplo, apenas metade de um rim, poucos centímetros de
intestino, e não teria estômago. Transportando suas medidas para uma mulher encarnada, ela
não pesaria mais do que 50 kg e, para seus 1,72cm de altura, teria o IMC = 16,24
correspondente aos critérios de pessoas que têm anorexia (Figura 2). O “corpo da Barbie
nunca foi pensado para ser realista”12, admitiu Kimberly Culmone, vice-presidente de design
da marca Mattel, o que define a enorme disparidade entre a boneca e a humana.
Figura 2 – Katie Halchishick, autora da campanha Healthy Is The New Skinny, registrou as diferenças entre a
Barbie e um corpo humano

Fonte: revista Oprah Magazine, edição novembro, 201113.

Segundo Paula Sibilia (2007), a Barbie pode ser considerada precursora de um padrão
corporal dos mais tirânicos presentes na sociedade ocidental:

10
IMC = Índice de Massa Corpórea, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como a principal referência para
classificação das diferentes faixas de peso, e é determinado pela divisão da massa do indivíduo (em kg) pelo quadrado de sua
altura (em metros). Para adultos, um IMC saudável varia entre 18,5 e 25.
11
Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u128392.shtml>. Acesso em: 08 abr. 2015.
12
“Corpo da Barbie nunca foi pensado para ser realista”. Disponível em: <http://revistadonna.clicrbs.com.br/lifestyle/corpoda-barbie-nunca-foi-pensado-para-ser-realista-admite-designer-da-mattel/>. Acesso em: 17 ago. 2015.
13
Disponível em: < http://www.oprah.com/spirit/Improving-Body-Image-How-to-Feel-Beautiful-Improving-Self-Esteem>.
Acesso em: 01 jul. 2014. Revisado em 26 ago. 2016.

30

Tendo habitado a infância das meninas do mundo inteiro há quase meio século, a
Barbie tornou-se um verdadeiro clássico na imposição das leis do “corpo bom” em
nossa sociedade. [...] a Barbie não é uma trivial mercadoria, e tampouco é apenas
uma boneca. Ela é, sobretudo, um tipo de corpo: um poderoso modelo corporal que
com ela nasceu e com ela ainda se desenvolve. Ela é, aliás, uma verdadeira arma de
guerra, cujo efeito consiste na radiação do “corpo perfeito” por todos os cantos do
planeta (Paula SIBILIA, op. cit.).

A imagem corporal está ligada à autoestima e a formação da identidade e pode ser
definida como a representação mental que o ser humano faz do seu corpo a partir das suas
medidas reais, dos estímulos culturais e dos sentimentos. Estudos realizados em diversos
países apontam para uma influência quase sempre decisiva dos meios de comunicação nesse
sentido (Kenny SECCHI et al, 2009).
Na década de 1990, a antropóloga e psiquiatra estadunidense Anne E. Becker e
colaboradores (2002) acompanharam a transformação dos hábitos alimentares e o
contentamento com a imagem corporal de garotas nas Ilhas Fiji, no Oceano Pacífico. Em
1995, pouco depois da instalação da rede de televisão, adolescentes fijianas secundaristas
foram entrevistadas sobre diversos aspectos, e um dado que chamou a atenção foi o fato de
não haver preocupações com relação ao peso ou forma do corpo, além do desconhecimento do
conceito de dieta. Em 1998, três anos após o advento da televisão, a nova pesquisa revelava
que 69% delas faziam algum tipo de dieta de emagrecimento, e um oitavo destas apresentava
sintomas de bulimia nervosa.
A maior parte delas também admitiu que a televisão teve influência significativa na
avaliação que passaram a fazer do próprio peso e da forma corporal, assim como no desejo de
se assemelhar àquele padrão constantemente veiculado. Essa padronização dos corpos faz
parte do que Morin admite como uma tendência homogeneizante que “é ao mesmo tempo
uma tendência cosmopolita, que tende a enfraquecer as diferenciações culturais nacionais”
(MORIN, 1987, p.43).
Durante anos, a Nigéria mandou a sua versão local de beleza para o concurso de
Miss Universo. As competidoras tiveram desempenhos muito fracos. Um astucioso
empresário foi contra os ideais locais e inscreveu Agbani Darego, leve e magra, uma
beldade em “pele-e-osso” (Ele tirou a sua inspiração da M-Nel, uma rede de
comunicação da África do Sul que é assistida através da África via satélite, e
transmite principalmente filmes americanos e shows televisivos). Agbani Darego
ganhou o Miss Universo, a primeira negra africana a conseguir tal feito. Agora, as
meninas nigerianas jejuam e se exercitam, tentando se tornar “lepa” – uma gíria
popular para a “coisa” magra que as meninas perseguem furiosamente. Uma delas
disse: “As pessoas compreenderam que ser magra é bonito” (Susan BORDO, 2003).
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Vale salientar, no entanto, que essa cultura determinante não é imposta pelos veículos
que comunicam, e sim proposta. “Os efeitos sobre o público não estão em consequência e em
relação direta com as intenções daquele que comunica nem com o conteúdo da comunicação”,
afirma Morin (op. cit., p.47). E ainda, “as predisposições do leitor ou do ouvinte estão
profundamente engajadas na situação e podem bloquear ou modificar o efeito esperado”. Isso
porque não se podem qualificar as(os) receptoras(es) como seres passivos, alheios à sua
própria vontade ou sem possibilidade de pensar e agir sobre o conteúdo das mensagens
veiculadas. É preciso ressaltar, no entanto, que a não passividade do indivíduo perante o
conteúdo ao qual se expõe não o livra por completo do entrelaçamento das pressões sociais
com as sedutoras “proposições” midiáticas.
As investigações nas ilhas Fiji apontaram a relação íntima entre o referencial de beleza
adotado socialmente e os padrões cultuados nas mídias, mas as décadas seguintes revelaram
dados bastante assustadores (Anne BECKER et al., op. cit.). “A real verdade sobre a beleza:
um relatório global” (Nancy ETCOFF, et al.), pesquisa publicada em 2004, sob a coordenação
do Massachusetts General Hospital, da Universidade de Harvard, entrevistou 3200 mulheres
de dez países diferentes, com idades entre 18 e 64 anos. Não foi localizado, durante essa
investigação, nenhum outro estudo com a mesma amplitude, mas apesar de completada uma
década de sua realização, os resultados ainda chocam ao evidenciar números alarmantes:
apenas 2% das entrevistadas se definiram como belas (no Brasil a taxa cai para 1%); 12%
trocariam 25% de inteligência por 25% de beleza; 13% acreditam que a real beleza é a
apresentada pelas Top Models e que esta traz felicidade. No Brasil, 54% fariam algum tipo de
cirurgia plástica e 7% já haviam feito – número expressivamente mais elevado que os outros
países.
Uma pesquisa realizada em seguida pelo psicoterapeuta Marco Antonio de Tommaso
(2004), com 140 modelos, apresentou que 100% estavam insatisfeitas com a aparência física,
querendo emagrecer pelo menos três quilos, e 92% fariam alguma intervenção cirúrgica. A
nota média (em escala de zero a dez) que deram para o próprio corpo foi de 6,3 e ao rosto 7,2.
Percebe-se que o descontentamento consigo mesma é bastante superior ao das “mulheres
reais” entrevistadas na primeira investigação, e para o pesquisador essa insatisfação é
intensificada pelo fato dessas mulheres utilizarem seu corpo e imagem como fonte de renda,
além de fazerem parte do grupo no qual as demais se espelham.
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O que esses estudos apontam é que não mais se identifica quem tem o tal padrão de
beleza, um tipo físico que corresponde a apenas 0,5% das mulheres do mundo. Apesar de
algumas mulheres se compararem a esse padrão tão restrito, e terem consciência dessa
limitação, continuam perseguindo esse “sonho” que, através da mídia, é percebido como
plenamente possível de ser alcançado através de muito esforço, sacrifício e da compra do
produto certo – que parcelado em intermináveis “vezes sem juros” se colocam à disposição de
larga parte da população (a exemplo das incontáveis pílulas emagrecedoras – Magrins,
Coscarque, In Natura, Bio Redux, Dream Weeks(!), GojiPro, Lipoway; dos modeladores
corporais – Ab Tonner, Ab Tonner shorts, Abswing; e das inúmeras clínicas de “plástica
parcelada”).
Em março de 2007, foi veiculado um documentário na rede britânica de televisão
ITV1 intitulado The Truth About Size Zero14 (a verdade sobre o “tamanho zero”). O filme
mostrava o acompanhamento semanal da tentativa de Louise Redknapp, artista norteamericana, 32 anos, de atingir o número das Top models: o “tamanho zero”, expressão
utilizada para denominar o número do vestuário das modelos correspondendo ao número 4
nos EUA e ao 34 no Brasil. Seguindo uma dieta controlada e com uma carga intensa de
exercícios físicos, Louise expôs os perigos desta obsessão pela magreza, tanto física quanto
mentalmente.
A experiência contou com o acompanhamento de um nutricionista e do “personal
trainer” Barry, famoso por abrigar em seu acampamento as estrelas de Hollywood que
querem entrar “em forma” rapidamente. O desafio proposto a Barry era fazer a protagonista
entrar em um vestido “tamanho zero” em trinta dias, sabendo que suas medidas corporais
equivaliam ao número 8 (correspondente ao número 42 no Brasil).
Logo na primeira semana, Louise se sentiu esgotada. Muitos exercícios e dieta a base
de peixe, chás, aveia e muito verde fizeram-na acreditar que era quase impossível associar
essa rotina ao seu trabalho diário e aos encontros familiares. Ela tinha de ir para a cama mais
cedo para evitar comer, pois a fome era imensa. Na segunda semana, passou a acreditar que a
vida dessas mulheres “tamanho zero” não era tão glamourosa. Sua própria vida deixou de ser
como ela gostaria: ficou muito irritadiça, constantemente com fome, e sofrendo por não poder
consumir os alimentos que preparava para os demais integrantes de sua família. Sentia-se dia

14

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=f38nuoEDtZA>. Acesso em: 22 jul. 2015.
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a dia mais isolada ao deixar de comparecer aos compromissos sociais para ter que cumprir a
sua rotina de exercícios.
A terceira semana foi preocupante: Louise não recebia mais o apoio do marido (que
tecia vários comentários de insatisfação a respeito do novo corpo da esposa), não conseguia
dormir direito e sua pele estava cada dia mais seca. Na quarta e última semana, Louise estava
paranoica! Não tinha energia suficiente para brincar com seu filho de dois anos. Estava fraca,
com fortes dores no estômago e se culpava quando comia algo, mesmo que estivesse liberado
para seu consumo, além das dificuldades de concentração e aprendizagem.
Quando conseguiu finalmente o almejado size zero, Louise coube impecável no
vestido de Barry. Mas o que ela realmente absorveu dessa experiência? Em um mês, Louise se
exercitou, aproximadamente, uma hora e meia todos os dias e ingeriu menos de 800 calorias
diárias15. Odiou cada minuto e considerou o processo inteiramente doloroso. Não conseguiu
dormir uma única noite inteira, e seu IMC já estava à beira de um diagnóstico de anorexia.
Sua taxa metabólica diminuiu, seus níveis hormonais foram reduzidos à semelhança de uma
mulher na pré-menopausa (o que no futuro significaria uma propensão à infertilidade e
osteoporose). Ela percebeu que havia muitas coisas mais importantes na vida do que se
parecer com alguém que tem um corpo “perfeito” e o que mais espera para o futuro é ter uma
filha que possa crescer em uma sociedade que permita o uso de todos os tamanhos, sem
julgamentos.
A experiência de Louise, veiculada em um meio de comunicação tão importante e
massivo como a televisão, e que continua disponível em seu canal no YouTUBE16, onde já
teve mais de quinze mil visualizações, serviu para alertar sobre os riscos de se empenhar em
dietas muito rigorosas por semanas, meses ou anos. E também para questionar essa
necessidade de reprimir a variedade dos corpos em busca de um padrão “tamanho zero”,
revelando com seu experimento uma série de reflexões a respeito do corpo e seus modismos.
Qual a real necessidade de se adequar um corpo a uma roupa? De restringi-lo até o ponto de
deixá-lo doentio?
O corpo, último grande refúgio da subjetividade, parece estar se tornando uma
valiosíssima imagem para ser exibida. Pois o corpo mostra o que se é. E, como se
sabe, essa imagem deve ser jovem, bela e magra. Assim, por exemplo, o sujeito que
está acima do peso é reprovado por não ser um bom gestor de si e por ser
moralmente fraco, pois em um mundo comandado pelos ditames do mercado e no

15
16

Para a idade de Louise, 32 anos, uma dieta considerada normal varia entre 2000 e 2500 calorias diárias.
Canal Louise Redknapp, disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=f38nuoEDtZA>. Acesso em: 27 jul. 2015.
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qual vigora a administração individual dos capitais vitais, ‘só é gordo quem quer’.
[...] ou seja, quem for incapaz de não ser gordo; quem é negligente, ineficaz, fraco
(Paula SIBILIA, 2006, p.277).

Esse mundo iluminado por “holofotes de passarela”, detentor de uma moda universal e
homogeneizante, que não permite ao sujeito destoar, é caracterizado por Guy Debord em A
Sociedade do Espetáculo (1997)17, sociedade esta, moderna e capitalista, que dá preferência
ao ter e ao parecer. Que, segundo Feuerbach, elege “a imagem à coisa, a cópia ao original, a
representação à realidade, a aparência ao ser” (apud DEBORD, op. cit., p.13), e onde as
pessoas se relacionam através de imagens mediatizadas. Quando as mulheres dispensam
esforços sobre-humanos para alcançar o ideal magérrimo estão buscando um corpo que as
represente enquanto sujeito bem sucedido e aceito socialmente, digno dos “holofotes” da
mídia e da sociedade em geral. É para este espetáculo que se fixa o “olhar iludido” e para
onde o sujeito desta sociedade desloca as questões humanas, transformando a vida em simples
aparência: “quanto mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas
imagens dominantes da necessidade, menos compreende sua própria existência e seu próprio
desejo” (DEBORD, op. cit., p.24).
O consumo orienta as possibilidades de se modificar o corpo e desenvolve uma série
de tecnologias que prometem verdadeiros milagres (todas as conhecidas histórias de “Eu
venci, perdi ‘x’ quilos com este produto!”, que são os casos preferidos para realimentação da
“indústria do corpo18-espetáculo”). Portanto, não obter essa beleza, mesmo com tamanhas
“facilidades”, é sinal de falta de vontade ou determinação, e caminho certo para taxação de
uma infinidade de preconceitos (que são validados pela própria sociedade): preguiça, ausência
de caráter, desleixo, falta de disposição, entre outros. “Beleza e magreza não possuem
qualquer afinidade natural. [...] mas, esta beleza imperativa, universal e democrática, inscrita
como direito e dever de todos no frontão da sociedade de consumo, manifesta-se indissociável
da magreza” (BAUDRILLARD, 2010, p.186).
Para as mulheres brasileiras, alcançar o corpo reto, sem curvas ou “recheios”, significa
driblar uma estrutura corporal que é justamente o oposto: quadril avantajado e pouco seio
(exceto as que assumem o modelo siliconado made in U.S.A). O que está sendo alterado no

17
O termo sociedade do espetáculo foi cunhado por Guy Debord para destacar uma sociedade marcada pelo excesso de
exposição e teatralização da vida, e por relações sociais intermediadas por imagens e vazias de autenticidade, pois se baseiam
apenas na aparência.
18
Dentro da lógica da indústria cultural, o corpo é inserido em uma “linha de produção” industrial, composta de dietas
alimentares, tratamentos estéticos e cirúrgicos, exercícios físicos, consumo de medicamentos, suplementos, moda e de bens.
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país não é somente a forma de ver a beleza do corpo, mas, segundo Roberto da Matta, um
arraigado paradigma onde não ser magro era sinal de fartura à mesa e de estar sendo bem
cuidado. Em um país com tanta pobreza e discrepância social, fazer três refeições era
sinônimo de luxo. “Ser gordo costumava ser considerado maravilhoso no Brasil, porque
mostrava que você comia bem [...], a comida tem o papel de destacar identidades”, afirma Da
Matta (1987, p.22).
Agora se tende a uma inversão: os pobres estão mais gordos e os ricos cada dia mais
19

magros . Isso porque o cardápio das classes populares é rico em carboidratos e alimentos
hipercalóricos, como o fubá ou a farinha de mandioca, que são muito mais baratos do que as
proteínas e que causam rapidamente a sensação de saciedade. Além da popularização do
acesso aos alimentos industrializados, repletos de calorias e gorduras, e sem os nutrientes que
compõem uma dieta saudável, que estão diariamente mais presentes nas principais refeições.
Para as classes mais abastadas, prevalece a febre dos alimentos detox – que prometem
“limpar” o organismo, deixar a pele “lisinha e mais jovem”, e “derreter” 3kg em menos de
quinze dias – e dos muitos tipos de sementes, grãos e pílulas, a cada mês uma modinha
preferida: chia, gojiberry, linhaça dourada, colágeno, semente de abóbora...

2.1. O CORPO NA HISTÓRIA E NA MÍDIA: VOCÊ TEM FOME DE QUÊ?
Perfazer o curso histórico da dimensão social do corpo, como reflexo dos costumes e
códigos bem marcados por diferentes épocas, revela-se de grande importância para
compreender não só os processos discursivos sob os quais o ideal de corpo feminino foi
forjado, mas também para subsidiar a análise do contexto atual posteriormente.
Percorrer histórias, procurar mediações entre passado e presente, identificar
vestígios e rupturas, alargar olhares, desconstruir representações, desnaturalizar o
corpo de forma a evidenciar os diferentes discursos que foram e são cultivados, em
diferentes espaços e tempos, é imperativo para que compreendamos o que hoje é
designado como sendo um corpo desejável e aceitável. Lembrando sempre que essas
são referências transitórias, mas que mesmo por assim serem não perdem seu poder
de excluir, inferiorizar e ocultar determinados corpos em detrimento de outros
(Silvana GOELLNER, 2008, p.4).

19

Segundo levantamento sobre obesidade no Brasil, feito pelo Ministério da Saúde em 2013, um fenômeno vem chamando a
atenção: os indivíduos mais ricos estão mais magros; já os mais pobres estão mais gordos. Disponível em:
<http://www.brasil.gov.br/saude/2013/08/obesidade-atinge-mais-da-metade-da-populacao-brasileira-aponta-estudo>. Acesso
em: 18 ago. 2015.
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É interessante observar que esse fenômeno de estreitamento da forma feminina até o
modelo de corpos magérrimos da atualidade, baluarte da moda e preferido pelas mídias, pode
ser notado de maneira mais abrupta a partir da década de 1960, quando pela primeira vez uma
mulher retilínea fez grande sucesso como Top Model20: era Lesley Hornby, ou simplesmente
Twiggy. Ela inaugurou essa imagem de mulher-cabide, esquálida e com cara de fome na
forma como conhecemos hoje, e sua “descoberta” pelo mundo se deu justamente em um
período no qual a mídia de massa ampliava seu poder de mediação nas mudanças sociais e
culturais. Seu visual contrastava significativamente com as curvas avantajadas da década
anterior representadas por Marilyn Monroe e Brigitte Bardot.
A gordura já foi sinônima de beleza, saúde, sedução, fortuna. Ter formas
rechonchudas, principalmente para as mulheres, significava pertencer ao grupo de maior
estratificação social, com abastança de recursos diversos. Porém, há tempos a silhueta
feminina vem passando por transformações, ainda que inicialmente sutis, como as que
compreenderam desde o período da Vênus de Boticelli (1482) até Marilyn Monroe (1950). Na
década de 1920, por exemplo, “uma silhueta muito gorda ou um ‘estica’ – ou seja, alguém
magro ao extremo – eram considerados feios porque habitavam os extremos de uma linha
imaginária cujo maior valor era o meio termo. Este era o ponto central de toda a elegância
almejada.” (Denise SANT’ANNA, 2014, p.30). Essa ponderação foi radicalmente rompida a
partir da década de 1960, com o surgimento de Twiggy e o desenvolvimento do culto ao
corpo magro, quando a gordura passou a ser associada às doenças e ao descuido e desleixo
com a própria imagem.
Sabe-se que, um pouco antes dessa ruptura radical, a partir da década de 1930, as
mulheres passaram a adotar como referência a beleza das musas de Hollywood e essa relação
se aprofundou após a segunda guerra mundial, com a propagação e a multiplicação da
sociedade de consumo, onde o cinema hollywoodiano e a televisão construíram a imagem do
mundo e modo de vida ideais. Essas vedetes personificaram o conceito de mulher bela e
jovem, que sente prazer em cuidar do próprio corpo, e que através da publicidade vendiam
uma infinidade de produtos destinados à manutenção/criação dessa imagem. As diferentes
formas de corpo, cabelo, rosto, estilo foram suplantadas pela homogeneização proposta pela
cultura de massa, evidenciando a consolidação de uma estética padronizada.

20

Top Model: modelo que consegue se destacar no mundo fashion e se tornar mais requisitada e bem paga para desfiles e
editoriais de moda. As que fazem parte deste grupo consideram-se um escalão acima das modelos tradicionais.
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Entre 50 e 60, aparentemente se repercutia um conjunto de preocupações com o bem
estar e a qualidade de vida das mulheres, e a beleza como um direito acessível a todas, sendo
a saúde (principalmente reprodutiva) um dos principais requisitos para designar uma mulher
como bela (Denise SANT’ANNA, op. cit.). Mas de onde então surgiu essa abrupta fixação
feminina por corpos esguios, de aparência cada vez mais doentia? Por que transformar o
corpo em um objeto a ser esculpido, com atenção milimétrica a cada parte? Qual o lugar do
corpo na vida destas mulheres?
Quando, em 1954, a Miss Brasil Marta Rocha perdeu o concurso Miss Universo por
conta das famosas duas polegadas a mais nos quadris e coxas houve uma comoção nacional.
Uma marcha carnavalesca foi criada por Alcir e Pedro Caetano para desabafar essa derrota:
“Por duas polegadas a mais, passaram a baiana pra trás. Por duas polegadas, e logo nos
quadris. Tem dó, tem dó, seu juiz". Acreditava-se que Marta havia sido vítima de uma
tremenda injustiça, e que o gosto do resto do mundo é que era duvidoso: como não eleger uma
beleza tão cheia de curvas como a dela? Na outra ponta das Américas, outra representante dos
corpos fartos fazia sucesso: era Marilyn Monroe. Suas curvas voluptuosas a tornaram símbolo
de uma década e querida no mundo inteiro, e seu estilo glamouroso de viver estimulou
milhares de mulheres a ser como ela: loura, sensual, e cheia de curvas e atitude.
Mas o que não era noticiado na época era que seu jeito visivelmente confiante
escondia uma faceta insegura de Marilyn com relação à sua aparência: “Ninguém nunca disse
que eu era bonita quando pequena. Toda menina deveria ser chamada de bonita, mesmo se
elas não são”, desabafou21. Apesar de todo sucesso, ela atribuía esse conflito com o espelho
ao fato de ter uma infância totalmente desamparada nessas questões. Assim como ela, nove
entre 10 meninas gostariam de mudar algo para se sentirem mais bonitas e queridas (Nancy
ETCOFF et. al. op. cit.). Uma pesquisa realizada pela University College of London22, nos
anos de 2009 e 2014, com garotas entre 11 e 13 anos, apontou que houve aumento de 13%
para 20%, nos últimos cinco anos, no número de meninas com problemas emocionais
relacionados à imagem corporal, depressão, tentativa de suicídio, desenvolvimento de
distúrbios alimentares, entre outros.

21

Disponível em: <http://www.cmgww.com/stars/monroe/international/portuguese/quotes.htm>. Acesso em: 18 fev. 2014.
Revisado em 26 ago. 2016.
22
Disponível em: <http://www.dailymail.co.uk/wires/pa/article-3046883/More-girls-suffer-emotional-issues.html> (em
inglês). Acesso em: 20 abr. 2015.
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Apesar de Marilyn ser reverenciada até hoje, o ideal de beleza já não é mais o mesmo.
Foi na década de 1960 que uma grande reviravolta aconteceu nos padrões femininos. Um
rosto andrógino, com cílios fortemente demarcados e cabelos curtos era a nova sensação da
época, o “rosto de 66”. Quem poderia imaginar que uma jovem magricela, rejeitada na
adolescência pela sua magreza excessiva, fosse se tornar o auge da beleza de uma década (ou
décadas)? Seu nome era Lesley Hornby, mas de tão magra, foi apelidada de Twig (algo como
graveto) e posteriormente, como nome artístico, Twiggy.
A própria Vogue apresentou a modelo com certa ansiedade. 'Twiggy' se chama
Twiggy porque ela tem a aparência de quem seria partida ao meio e jogada ao chão
por um vento forte... Twiggy é de constituição tão magra que as outras modelos a
veem com espanto. Suas pernas dão a impressão de que ela não tomou leite em
quantidade suficiente quando bebê, e seu rosto tem aquela expressão que os
londrinos tinham durante a guerra (Naomi WOLF, 1992, p.244).

Seu sucesso foi tamanho que ela foi considerada a primeira Top Model a ganhar status
de celebridade. Ela realmente ditava moda: tudo que usava ou divulgava era consumido em
instantes, tanto nas lojas de departamento quanto nas mais finas boutiques. Para as brasileiras,
o sacrifício para acompanhar a tendência Twiggy era ainda maior:
Primeiro passo: pancake bem claro no rosto, inclusive na boca, que deveria ‘sumir’!
O rosto devia focar os olhos muito bem delineados de preto, com camadas de cílios
postiços em cima e embaixo, e uma sombra escura que deveria fazer com que eles
ficassem fundos. Era a moda [...]. A modelo Twiggy estava no auge e nós, morenas
brasileiras, exuberantes, sempre queimadas de sol, fazíamos esforços incríveis para
ficar com cara de inglesa faminta...(Anna BONI, 2004)23

Twiggy foi o contraponto ao modelo feminino da década de 1950: ao invés de
generosas curvas, a ausência total delas; contra a feminilidade, a assexualidade; no lugar da
voluptuosidade; a quase infantilidade. “A princípio, foi associada ao aspecto de um corpo
doente e, só mais adiante, quando se tornou uma questão social, essa magreza excessiva
ganhou uma identificação científica: anorexia. De doente, esse corpo foi reenquadrado como
aquele que se deveria desejar” (Helena KATZ, 2012, p.22). Quantas garotas desejaram ter o
seu corpo esquálido, contrariando o arquétipo “Marilyn” que foram ensinadas a desejar? Seu
corpo sem protuberâncias ou saliências era a resposta que muitas buscavam para se libertar do
estorvo da feminilidade reprodutora. Essa época em que as mulheres se rebelavam, exigindo
maiores direitos, saindo de casa para trabalhar fora e não se sujeitando unicamente às tarefas
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“O que é moda, não incomoda!” Disponível em: <http://www.sp450.com/texto.asp?tid=2065&sid=11>. Acesso em: 15
abr. 2007.
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do lar (como suas mães) foi um ponto crucial para a história do seu próprio corpo. De acordo
com a historiadora Mary Del Priore (2013),
esta mudança abrupta é uma decisão feminina que reflete mudanças de papel. Os
homens ainda resistem e claramente preferem o tipo mais rechonchudo, mais
carnudo. Mas as mulheres querem ser livres e poderosas, e uma forma de rejeitarem
a submissão é adotarem estes padrões internacionais.

Dos quadris largos de mulher “reprodutora”, destinada à procriação de sua espécie, ao
corpo lívido, que serve de sustentação da moda e que é magro o suficiente para se assemelhar
a um cabide. Esse passo considerado tão importante para a “libertação” feminina não trouxe
somente vitórias. O corpo passou a ser esquadrinhado, milimetricamente aprisionado em
formas nada convencionais. A silhueta reta confere ao corpo a função de sustentáculo da
efêmera indústria da moda, fabricando e reproduzindo um “produto” humano para fins
lucrativos. Para o booker24 da agência de modelos Mega, Eli Hadid, “trata-se de matemática
pura e simples: quanto mais magra, melhor”25.
Através do consumo e apoiada pela mídia, Twiggy formou um batalhão de cópias:
meninas que almejavam profundamente se tornarem estrelas com atributos que durante
décadas foram rejeitados socialmente. Sua beleza foi elevada ao status de deusa, intocável e
praticamente inatingível para a maioria das mulheres. O que não impedia os esforços para
alcançá-la e a felicidade das poucas que realmente se assemelhavam a ela. Para Linda
DeLibero (2002, p.52), Twiggy provocou uma verdadeira revolução: “durante anos, maldisse
o fato de que, justamente quando estava começando a botar corpo – o que todas nós fomos
ensinadas a desejar ardentemente –, uma menina magra e sem graça, vinda de Londres, fez
disto coisa do passado”.
Desse fervor provocado por Twiggy na década de 1960 sobrou um corpo
exageradamente magro, e que na década seguinte seria palco de mais uma “transgressão”: a
fixação pela ginástica e pela preparação física. A bela da vez era Jane Fonda, alçada às glórias
do sucesso através da Barbarella (1968), uma heroína erótica (apelidada James Bond de saia),
personagem que protagonizou no filme de ficção científica que também levava este nome.
Jane Fonda começou sua carreira como modelo e fotografou diversos editoriais de
moda para revistas famosas, como a Vogue, além de atuar em peças teatrais e filmes, até
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Booker é o agente responsável por buscar novas(os) modelos, fazendo a ligação entre as(os) profissionais e as agências de
modelos.
25
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada.shtml>. Acesso em: 18 mar. 2014.
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conseguir o papel-título de Barbarella, que a tornou conhecida mundialmente. Mas, antes de
participar da “batalha dos sexos”, Jane travou uma guerra consigo mesma. Desde pequena era
considerada “gordinha” e a pressão que sofria por parte da família para que emagrecesse
transformou sua vida em um eterno sofrimento. Fez as maiores loucuras para perder o
máximo de quilos possível e utilizou todas as técnicas disseminadas nos ambientes que
frequentava: “no internato eu tinha descoberto o vômito, na faculdade a Dexedrina
(anfetamina – inibidor de apetite), e como modelo descobri os diuréticos”, afirmou (FONDA,
1982, p.15).
Ao sair do mundo das modelos para atuar, Jane acreditou que estaria livre dessa tirania
de um único corpo possível. Mas não foi bem assim... Em Hollywood, encontrou um
ambiente aficionado por padrões, uma imensa fábrica de mulheres igualmente produzidas
para serem oferecidas como uma mercadoria.
A angustiada preocupação que minha mãe e suas amigas tinham com o rosto e o
corpo quando eu era criança não era nada em comparação com o que eu tinha que
enfrentar agora. Durante as minhas primeiras semanas em Hollywood, disseram-me
que Jack Warner, chefe do estúdio, não achava que uma mulher com seios pequenos
pudesse transformar-se em uma estrela. E pouco tempo depois disso, em outra festa,
um proeminente diretor sugeria que eu devia considerar seriamente a possibilidade
de mandar extrair meus dentes do fundo e quebrar meu maxilar. Disse-me que uma
outra atriz com carinha de neném e desejosa de ter os ossos do rosto saltados tinha
mandado fazer isso e tinha dado certo. Passei grande parte dos doze anos seguintes
pintando os cabelos de loiro, com cílios postiços e seios postiços, e apesar de meu
maxilar ter se mantido intacto, isso não aconteceu com o meu espírito (Jane
FONDA, op. cit., p.17).

Jane desenvolveu uma séria obsessão pelo corpo e não conseguia se sentir satisfeita
com os resultados obtidos através das medicações e das dietas. Passou a fazer exercícios
aeróbicos compulsivamente, e resolveu dividir sua teoria “Exercite-se todos os dias” com o
restante do planeta. Em 1982, escreveu Jane Fonda Workout, um livro que ensinava através
de imagens o passo a passo de diversos exercícios localizados. Seu livro se transformou em
uma febre mundial, com mais de 17 milhões de exemplares vendidos somente nos Estados
Unidos, além dos inúmeros vídeos, discos e fitas cassetes, e da cadeia de academias de
ginástica.
O corpo magro passa então a ser “malhado” na ginástica, como se malha o ferro no
fogo, modelando uma nova imagem, ainda mais centrada no “eu” e no reflexo do espelho.
“Num mundo que é crescentemente fora de controle, há alguma coisa que você pode
controlar. Eu posso me vestir para um homem, mas eu me exercito para mim mesma”, alegou
Fonda (op. cit., p.188). Apesar das sucessivas investidas nos conteúdos sobre aptidão física,
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saúde e envelhecimento, e do sucesso alcançado com seus produtos de autoajuda, a atriz
continuou descontente com sua imagem: “Fui tão condicionada a encarar a mim própria como
gorda que mais tarde, quando fiquei verdadeiramente magra, jamais consegui me convencer
de que já tinha emagrecido o suficiente” (Jane FONDA, op. cit., p.13).
Em 1982, o corpo magro e malhado por excessivas séries de ginástica é submetido a
mais um tipo de pressão: voltar a ser sexy. A descoberta de Cindy Crawford apontou outro
rumo para esse corpo feminino mediatizado, que passava a ser cobiçado por todos, homens e
mulheres, o que lhe proporcionou a experiência de ser a primeira Top model a posar nua para
a revista Playboy, em 1988.
No início de sua carreira, o sinal que possui junto ao lábio superior foi considerado
inestético e por várias vezes foi recomendada a retirá-lo. Contudo, Cindy o transformou em
sua marca registrada, utilizando-o para tornar suas fotos mais sensuais, e resgatando o
símbolo da década de 1950 (quando as mulheres usavam sinais artificiais para imitar a famosa
“pintinha” de Marilyn). Sua imagem e sua carreira estavam se solidificando e, além de Top
model, Cindy Crawford lançou-se como empresária, criando a bem sucedida Crawdaddy,
marca que produzia desde maquiagem até calendários em trajes diminutos, além dos vídeos
sobre fitness (resquícios da era Fonda).
Seu sucesso foi grandioso e, até hoje, Cindy já estampou mais de 400 capas das
principais revistas de moda e beleza do mundo, além de desfilar para as grifes mais
conceituadas do universo fashion. A fama lhe permitiu fazer parte da seleta confraria das
Super Models, grupo de modelos um escalão acima das Top Models, até então formado pela
Trindade: Naomi Campbell, Linda Evangelista e Claudia Schiffer, passando a integrar o rol
das modelos mais bem pagas do mundo. Apesar de todo o sucesso conseguido às custas de
sua beleza sensual, Cindy declarou algumas vezes o que estava nos bastidores da manutenção
da sua imagem: “I always say even I don't wake up looking like Cindy Crawford! What
people see on magazine covers is one moment that was perfect — the wind, the light, the hair,
the makeup. That's a two-hour process.”26.
Na década de 1990, o corpo feminino não tinha mais em que se transformar. Já estava
magro, com curvas acanhadas, seios volumosos e boca fazendo “bicos” cada vez mais sexies.
E o que restou desse Frankstein não agradou. Em uma tentativa de recomeçar a modelagem
26

Disponível em: <http://www.redbookmag.com/home/interviews/a5192/cindy-crawford-interview/>. Acesso em: 25 fev.
2012. Revisado em 26 ago. 2016.
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“perfeita” da mulher, as passarelas de todo o mundo elegem como estrela da vez a modelo
britânica Kate Moss. Foi a diretora da agência Storm, Sarah Doukas, que descobriu em um
aeroporto de Nova York essa garota sem busto e sem forma, e até pequena (1,68m e 48
quilos) para os padrões de altura das passarelas (geralmente entre 1,72 e 1,80m). “She had a
kind of ethereal look about her, a translucency and such phenomenal bone structure”27,
revelou a diretora, no momento em que teve a primeira visão de Kate Moss. Retomando o
estreitamento doentio dos corpos e relembrando o estilo Twiggy de ser, Kate Moss foi
apontada como uma espécie de anti - Super model, justamente por contrapor-se ao formato
dos corpos, já saturado no planeta fashion, do famoso time: Cindy, Claudia e Naomi. Seu jeito
de adolescente rebelde e inconsequente ganha adeptos em todo o mundo, e a magreza
descomunal se associa publicamente a um perigoso elemento: as drogas.
Esse conturbado regresso aos anos 1960 reiniciou o ciclo de construção do corpo
feminil, agora novamente uma “tábua”, livre de qualquer elemento “acessório”: seios,
nádegas, etc. Nesse cenário de reinvenção, surge uma Top brasileira que deixou para trás a
época das modelos heroin-chic28: a “garota mais bonita do mundo”29 inicia essa nova década
com um corpo magro, timidamente curvilíneo, seios fartos e jeito sexy (opa! os mesmos
atributos adquiridos ao longo das décadas?), e faz dos anos 2000 a era da mulher-rúcula: algo
como uma evolução da mulher-cabide, onde a extrema magreza é mascarada de saudável,
sustentada por alimentos orgânicos e repleta de acessórios artificiais/siliconados: boca, seios,
bunda, panturrilhas, etc. É o momento da Top model Gisele Bündchen.
Em contraponto à década anterior, Gisele é definida como uma figura curvilínea
(1,79m e 52 kg) e de aspecto saudável, apesar de seu IMC, de inatingíveis 16 pontos, ser
enquadrado na categoria das anoréxico-desnutridas. Sua fama meteórica deve-se
principalmente à tentativa de se associar a magreza às formas saudáveis, atestando que as
modelos não passam fome para manter o corpo descarnado porque seus baixos pesos seriam
consequências das suas constituições físicas: Gisele sempre declarou que come de tudo e não
engorda. Esse discurso foi/é tão disseminado que mesmo aquelas que se esforçam para se
tornarem/manterem magras acreditam que comem normalmente.

27
“Ela tinha uma espécie de aura etérea, uma translucidez e uma estrutura óssea fenomenal.” Disponível em: <
http://www.people.com/people/kate_moss/biography/>. Acesso em: 06 jun. 2011. Revisado em 26 ago. 2016.
28
Visual que marcou a moda nos anos 90, personificado na esqualidez de Kate Moss, na glamourização das drogas, e na
cultura grunge.
29
Eleita pela revista americana Rolling Stones, no ano 2000.
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De Olívia Palito a “Model of the Year”30 foi um grande salto. Contratos milionários,
desfile para as melhores grifes (chegando a até 150 por temporada) e o título inédito de
übermodel31, categoria nunca vista antes de sua aparição. Gisele alcançou o Olimpo das
modelos. Por seguidas estações encabeçou a lista das brasileiras famosas internacionalmente e
trouxe visibilidade para as que lhe seguiam. Entretanto, suas cifras milionárias e seu inegável
carisma não lhe renderam a eternidade na moda, neste dinâmico “império do efêmero”. O
perfil de Gisele já não é mais o preferido, as modelos magras e sem peito voltam a ser mais
requisitadas e as longas cabeleiras e curvas sinuosas dão lugar novamente a um look esquálido
(o “eterno retorno do mesmo”).
São padrões que se alternam em um ciclo interminável de repressão ao corpo, também
reproduzido em série como obras de arte que perdem sua qualidade “aurática”. De acordo
com Benjamin (2000), a “aura” é a singularidade de cada objeto, o que o torna único. Com o
progresso tecnológico, esses objetos passam a ser reproduzidos de forma serial, dificultando a
identificação do original (Figura 3). Da mesma forma, o corpo feminino é modificado e
ressignificado a partir de modismos fabris, a ponto de um dia ter cabelos lisos, no outro,
crespos; em uma semana são atléticas e em outra, frágeis ossos. E, neste mundo feérico do
parecer, o transitório sempre tem o seu lugar de destaque.
Figura 3 - Contra a diversidade humana, corpos padronizados que definham gradativamente

Fonte: adaptado pela autora, a partir de Jane FONDA, 1982, p.04.

O “império do efêmero” é uma expressão que designa uma sociedade regida pela
moda. A fugacidade que a caracteriza também é impressa no ser humano, transformando-o em
uma máquina narcísica de exibição e apreciação do que é novo, segundo o filósofo francês
Gilles Lipovetsky (1989). O corpo passa então a pertencer ao rol dos objetos de consumo que
não possuem uma utilidade prática, mas que são excelentes artefatos de decoração, feitos para
serem admirados e nada mais. Nesse sistema de moda do efêmero, a novidade é sempre uma
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Eleita no Vogue Fashion Awards, 1999.
Über, em alemão, significa: acima, além de, sobre.
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constância e o antigo não parece merecer adoração ou respeito. Os elementos da moda, do
corpo e da própria vida trafegam rapidamente entre o cult total e o démodé.
Esforços então são empregados para manter uma imagem livre das expressões do
tempo, sempre “atual”, fazendo da associação juventude-magreza uma das mais lucrativas
mercadologicamente. O corpo deve ser uma máquina perfeita, impecável, eternamente belo e
jovem, mesmo que para isso sejam necessárias correções, renovações, sacrifícios. É como se a
juventude não representasse mais uma fase, e sim uma estética cotidiana que se mantém
através das infinitas possibilidades do mercado de adiar a velhice e as consequências
“desoladoras” que ela traz – o que torna elogiosas tais frases “como você está jovem!” ou
“nossa, como você emagreceu!”.
A ânsia pela magreza vem se intensificando de tal forma que passou a ser comparada
com tirania: o termo “ditadura da magreza” tem sido utilizado para designar um momento de
completa opressão sobre os corpos, em que a linha que separa a magreza da morte é tênue.
São corpos fragmentados, submetidos a uma lógica de mercado que restringe a diversidade,
cujos significados construídos nesse contexto cultural e social definem indivíduos
progressivamente “industrializados”.
Um corpo não é apenas um corpo. É também o seu entorno. Mais do que um
conjunto de músculos, ossos, vísceras, reflexos e sensações, o corpo é também a
roupa e os acessórios que o adornam, as intervenções que nele se operam, a imagem
que dele se produz [...], os sentidos que nele se incorporam... enfim, é um sem
limites de possibilidades sempre reinventadas e a serem descobertas (Silvana
GOELLNER, 2008, p.28).

A edificação deste entorno tem grande participação da “indústria do corpo”, e é neste
mundo além do real que o sujeito está inserido, transfigurado em um objeto construído com
finalidade mercadológica, e cuja autoadoração chega a alcançar um patamar de idolatria.
Segundo Codo e Senne (1995), para se configurar a existência desta “corpolatria” é
necessária, primordialmente, a evidência do narcisismo: é “como se nada além da
autoimagem merecesse atenção no mundo”, e onde o corpo é levado ao centro do universo.
Esse sujeito arquitetado pela “indústria do corpo” se transforma em mais uma alternativa de
consumo, e reificado, segue a padronização dos produtos que fazem parte dessa cultura
perecível que é movimentada pelas mídias em geral.
Envolto nessa adoração quase religiosa do corpo, o sujeito-objeto tem na cultura de
massa a afirmação de sua nova individualidade, onde a realização privada e seu próprio bem-
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estar compõem as regras de sobrevivência; onde objetos e informação são descartáveis,
produzindo personalidades também descartáveis e desérticas, preocupadas apenas com suas
necessidades imediatas e sua própria aparência. É esse sentimento de autorrealização que
conduz a busca pela perfeição do corpo, personagem mais importante nessa estrutura do
artificial.
Apesar de essa autovigilância acentuar o princípio da individualidade, os indivíduos
tem se deparado com um paradoxo bastante eficaz: a padronização mascarada de autonomia
subjetiva. O sujeito tende a crer que os modelos midiáticos não são tão inacessíveis como
parecem e de que ele não é incapaz de alcançá-los. A aparência legítima passa a ser suprimida
pela idealizada, e para disfarçar a possível distância entre ambas, o sujeito-objeto divulga a si
mesmo a partir de imagens “melhoradas”, fazendo do seu corpo um anúncio publicitário
individual. Não a toa as imagens publicadas em sites de redes sociais passam por
“tratamentos” para eliminar imperfeições e alcançar a máxima semelhança com aquelas
publicadas por editoriais de moda ou propagandas.
Na análise do narcisismo proposta por Lipovetsky (op. cit.), pode-se apreender a
ausência de um reconhecimento do corpo em sua totalidade por parte do próprio sujeito que o
possui. Essa falta de noção global é fruto de um posicionamento de mercado que valoriza as
partes e a aquisição de bens voltados para cada uma delas. Como fragmentos de um todo (ou
de um corpo), o indivíduo tende a direcionar seu olhar para a construção de partes perfeitas,
seguindo os padrões que lhe são apresentados pelos meios de comunicação. Para Beatriz
Sarlo,
somos livremente sonhados pelas capas de revistas, pelos cartazes, pela publicidade,
pela moda: cada um de nós encontra um fio que promete conduzir a algo
profundamente pessoal, nessa trama tecida com desejos absolutamente comuns. [...]
a cultura nos sonha como uma colcha de retalhos, uma colagem de peças, um
conjunto nunca terminado de todo, no qual se pode reconhecer o ano em que cada
componente foi forjado, sua procedência, o original que procura imitar (Beatriz
SARLO, 2000, p.25).

Esse fracionamento do corpo é reflexo da própria sociedade na qual está inserido, com
características de valorização das partes para exposição, e onde o corpo perde a função de
mero sustentáculo da moda para se tornar algo passível de mudanças tão ou mais efêmeras por
conta dos ditames desta. Se nas passarelas do mundo inteiro são apresentadas coleções de
roupas agrupadas por estações do ano (primavera-verão e outono-inverno), e que indicam as
tendências do vestir, são também propostas mudanças radicais para o próprio corpo, que
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acompanha essa mesma sazonalidade. Para o verão, corpos mais torneados, bronzeados,
sensuais. Para o inverno, corpos pálidos, sombrios.
Mas uma característica comum, presente nas tendências do ano inteiro, são os corpos
magérrimos e aparentemente frágeis mostrados por, principalmente, modelos femininas.
Nesse intervalo, uma infinidade de profissionais entra em cena para bronzear-clarear, alisarencaracolar, “rechear”-afinar, pintar-descolorir... Como se o ser humano fosse um manequim
de plástico, um produto que se exibe nas prateleiras de uma loja, passível de alterações
repentinas, sem se expor aos riscos e efeitos colaterais.
Nessa sociedade individualista contemporânea, o sujeito não deve e não pode se
acomodar com as feições que herdou geneticamente, e sim buscar através dos recursos
estéticos disponíveis uma forma de “melhorar” sua aparência, aproximando-a da admitida no
espetáculo. Para Le Breton (2003), a anatomia não é mais uma sina, mas algo que precisa ser
lapidado, reconfigurado segundo as determinações em voga. Como cada indivíduo passou a
ser considerado inteiramente responsável por sua juventude, magreza e beleza, emagrecer sem
limites foi a forma encontrada para se apoderar dos fragmentos do próprio corpo, se
recusando a se submeter ao seu “destino”.
Cada um é convidado a construir o seu corpo, conservar a forma, modelar a sua
aparência, apagar os sinais de envelhecimento ou fragilidade. O corpo passou a ser
visto como um artefato de presença que ostenta a identidade do indivíduo, pois,
numa cultura somática como a ocidental, é a partir de sua exterioridade que o
indivíduo será classificado e julgado. Ou seja, algumas marcas corporais são
significadas como sinais de beleza, de perfeição, enquanto outras carregam consigo
o fardo de serem vistas como sinal de feiura, de doença ou de deficiência (Luciana
PAIVA, 2007, p.145).

É como se através desse definhamento corporal ele pudesse ter o domínio da própria
vida. Quando a mídia encharca as propagandas com o ideal do “Você pode, basta querer”,
proporciona ao sujeito a sensação de tomar as rédeas desse destino, incluindo todas as
responsabilidades do que vier a ocorrer a partir dessas decisões. Tomar ou não um shake
dietético, fazer ou não uma sessão de bronzeamento artificial ou escova progressiva depende
da importância que o sujeito dá ao corpo-imagem que ele apresenta socialmente, não
importando se algumas dessas práticas podem levar a graves doenças e até à morte. O corpo
deve ser o objeto principal a que se destinam todos os investimentos de tempo, prazeres,
dinheiro e sacrifícios, “submetido voluntariamente a exercícios, medicamentos, tratamentos e,
até mesmo, incisões cirúrgicas radicais” (Malu FONTES, 2007, p.83).
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Ser gorda, envelhecer ou ter estrias e celulites é algo praticamente inadmissível, visto
até mesmo como uma espécie de obscenidade. Acompanhar essas alterações corpóreas
propostas pela “indústria do corpo”, e aceitas socialmente, têm o seu preço. São inúmeros
tratamentos indicados para cada tipo de insatisfação, e os altos valores pagos são justificados
pelos mantras: “Estou investindo em mim” ou “Eu mereço”. Viver em uma sociedade que
valoriza uma padronização dos corpos pode ser traumatizante para quem não consegue
acompanhar esses ideais, ou gratificante e válida para aqueles que os alcançam. Participar dos
padrões é a maneira escolhida para se livrar das rejeições e do medo de ser diferente. Pagar
para ter seios novos, pele sem rugas, barriga sem gordura é a forma encontrada por muitas
pessoas para fazer os outros aceitarem sua imagem, e justificar sua permanência nesse mundo.
Emagrecer virou uma questão de inclusão social e a insatisfação com o próprio corpo
se dá pelo intenso contato com os modelos midiáticos, na busca de consumir no espetáculo
aquilo que a vida recusa. Quando o conhecido “estilista das estrelas” Ronaldo Ésper, no auge
da sua afetação psicológica, declara que “a coisa que mais odeia no mundo é gordura e gente
gorda”32, ele escancara um preconceito que de forma velada vitima a cada dia mais pessoas,
principalmente mulheres, em todo o mundo. A campanha do composto alimentar Sanavita
(Figura 4), que apresenta a boneca Barbie e um casal de noivos em formas untuosas,
associados ao slogan “O mundo nunca vai ser assim. Emagreça com Sanavita”, retrata a
forma como a configuração magra vem sendo evidenciada e desejada, ao passo que ser
gorda(o) é o mesmo que atestar a própria inadequação social, deixando o corpo de orbitar
apenas a esfera da aceitação/rejeição para a do cumprimento ou não de um dever moral.
Figura 4 - Ambos os anúncios dizem “O mundo nunca vai ser assim. Emagreça com Sanavita”

Fonte: Campanha da agência F/Nazca para Sanavita, 201033.

32

33

Disponível em: < http://oglobo.globo.com/cultura/passei-pao-agua-bananas-diz-esper-4238029>. Acesso em: 08 jul. 2015.
Disponível em: < http://www.fnazca.com.br/index.php/1999/01/01/sanavita-nutricao/>. Acesso em: 02 fev. 2016.
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A “indústria do corpo” utiliza as celebridades como referência para difundir o valor de
culto-exposição desejado nas mídias, e seus corpos e aparências importam mais do que
qualquer outro atributo. O culto obsessivo a essas personalidades proporcionou um aumento
nas publicações que dizem respeito às suas vidas, lucros recordes na venda de produtos de
higiene pessoal e beleza34, e, consequentemente uma intensificação na imitação dessa forma
glamourosa de existir. “Os padrões de beleza são tão imperiosamente obedecidos que, por
mais que variem as mulheres fotografadas, nas imagens, todos os corpos se parecem. O que se
apresenta aí é o corpo homogeneizado como lugar de produção de signos” (Lúcia
SANTAELLA, 2004, p.129). Um corpo que definha e se deforma para caber em roupas de
manequins pouco a pouco mais diminutos propõe, além do assombro, uma reflexão: por que
algumas pessoas estão dispostas a escolher atingir uma magreza que beira a morte?
O Brasil é um país recordista em números quando se trata de questões estéticas.
Somos campeões mundiais no uso de anfetaminas como “moderador de apetite” e, em cinco
anos, esse consumo cresceu 500%. Mais de dois milhões de mulheres já experimentaram
algum tipo destes inibidores, o que torna preocupante, visto que as drogas anorexígenas geram
dependência química. Em números relativos, somos os primeiros em cirurgias plásticas
realizadas e, em números absolutos, perdemos somente para os Estados Unidos. As
intervenções estéticas em adolescentes entre 14 e 18 anos mais do que dobrou em quatro anos
– saltou de 37.740 procedimentos em 2008 para 91.100 em 2012 (141% a mais), segundo
dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP, 2013). De 1994 a 2004, as
lipoaspirações cresceram de 30 mil/ano para 200 mil/ano, e entre as adolescentes houve um
aumento de 1000% na procura por implante de silicone35.
A situação saiu de controle de tal forma que os “botox-day” são cada dia mais comuns,
e as cirurgias bariátricas para controle de casos de obesidade mórbida são praticadas e
cobiçadas com fins estéticos. Os dados apresentados são exemplos que refletem uma
sociedade extremamente preocupada em controlar “o gordo” (leia-se todos os que fogem ao
modelo soberano de baixo peso), e que utiliza os avanços da medicina para atender ao luxo
dessa ditadura estética. Como se “o gordo” fosse um ser imperfeito, anômalo e que
necessitasse de tratamento e de reeducação para moralização desse comportamento magro.

34
Disponível em: <http://g1.globo.com/globo-news/contacorrente/noticia/2015/03/setor-de-higiene-perfumaria-e-cosmeticosfaturou-r-101-bi-em-2014.html >. Acesso em: 08 jul. 2015.
35
Disponível em: < http://tommaso.psc.br/lindas-e-insatisfeitas-beleza-traz-felicidade/ >. Acesso em: 25 fev. de 2016.
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O crescente interesse pelo corpo é atribuído à revolução cognitiva neste domínio e à
invasão da cultura pela moral do espetáculo. O crescimento do papel da mídia na
formação de mentalidades mudou essas regras. A mídia reforçou a participação do
corpo físico na constituição da subjetividade de dois modos. Primeiro, pela
propaganda comercial de cosméticos, fármacos e instrumentos de aperfeiçoamento
da forma corporal; segundo pela identificação de certos predicados corporais ao
sucesso social. O último aspecto é o fundamental (Nízia VILLAÇA, op. cit., p.138).

Essa magreza apresentada pelas celebridades está se tornando cada dia mais distante
do corpo das mulheres em geral. Em 1965, pouco antes de o fenômeno Twiggy incendiar o
universo fashion, a diferença entre o peso das modelos e o da média das mulheres era de 8%.
Atualmente já se constatou índices superiores a 23% (Figura5). A vice Miss Universo Marta
Rocha tinha um IMC de 19,72 (1,70m de estatura e 57 kg); a Miss Brasil do ano 2000, Juliana
Borges, por exemplo, apresentava IMC de 17,02 (1,80 m de altura e 56 kg) e foi submetida a
18 pontos de “retoques cirúrgicos” para concorrer ao Miss Universo36.
Figura 5 – Diferença entre a média das medidas corporais femininas e os manequins

Fonte: Parte do Infográfico “Women are dying to be thin”, adaptado pela autora (tradução nossa). Rader
Programs, 201237.

Como aponta Baudrillard (2010, p.175), o corpo veio se transformando “em objeto
ameaçador que é preciso vigiar, reduzir, mortificar para fins ‘estéticos’, com os olhos fixos
nos modelos emagrecidos da Vogue, onde é possível decifrar toda a agressividade inversa de
uma sociedade da abundância em relação ao próprio corpo e toda a recusa veemente dos
próprios princípios”. Porém, é válido ressaltar que não se pode adotar um discurso que
culpabiliza ou demoniza o cenário midiático, visto que, como foi esclarecido anteriormente,
sua atitude prescreve, mas não determina coisa alguma (SODRÉ, 2002).
Desafiar esse padrão de magreza não tem sido nada fácil. A moda resiste às tentativas
de mudança e apresenta nas passarelas, editoriais e publicidades tendências que favorecem
exclusivamente o corpo magro. Recentemente a grife Yves Saint Laurent teve seu
36

Disponível em: < http://tommaso.psc.br/autoimagem-e-a-interface-beleza-doenca/>. Acesso em: 12 jul. 2015.
Disponível em: < http://www.raderprograms.com/health-concerns/infographic-eating-disorders-and-the-media.html>.
Acesso em: 01 jun. 2015.
37

50

anúncio censurado pela Autoridade de Padrões Publicitários da Grã-Bretanha, que concluiu
que a imagem publicada (Figura 6) teria sido irresponsável, por utilizar uma modelo de pernas
muito finas e a ossatura do tórax muito evidente, o que demonstrava uma aparência
doentiamente magra.
Figura 6 – Anúncio da grife YSL, proibida por modelo apresentar magreza excessiva

Fonte: Revista Elle UK magazine, edição maio, 2015.38

É fato que essa moda não se restringe apenas ao vestuário, mas rege outras instâncias
da vida, como o consumo e o culto à imagem, e sua existência também indica a criação de um
novo mundo, onde o fenômeno do emagrecimento serve como fonte de estudo da
transformação do sujeito e do corpo. Seria o definhamento deste corpo um acontecimento
temporário, assim como os de outras décadas? Nessa sociedade em constante mudança, irá
prevalecer o arquétipo gordo ou o magro? Estará a humanidade fadada aos extremos?

2.1.1. Espartilho digital: perfeição a um clique
Somando-se à proposta do subespartilho como uma forma de coerção e justeza das
medidas corporais femininas, o universo mercadológico da “indústria do corpo” tem se
utilizado cada vez mais dos dispositivos tecnológicos que criam o que poderíamos chamar de
espartilho digital, onde as formas femininas são manipuladas ao extremo a partir de
programas de edição de imagem, eliminando, muitas vezes, tudo que pareça orgânico demais
(gordura, rugas, poros, veias, manchas, umbigos...).

38

Disponível
em:
<
https://www.asa.org.uk/Rulings/Adjudications/2015/6/Yves-Saint-LaurentSAS/SHP_ADJ_292161.aspx#.VxLIf_krLIX>. Acesso em: 26 jun. 2015.
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Esse modelo corporal fat- free que está se espalhando nas culturas aglutinadas pelo
mercado global parece se aproximar, cada vez mais, de um ideal de pureza digital.
[...] com esses bisturis de software, todos os ‘defeitos’ e outros detalhes
demasiadamente orgânicos presentes nos corpos fotografados são eliminados,
retocados ou corrigidos na tela do computador. [...] Todo e qualquer sinal de
adiposidade ou flacidez, por imperceptível que for, é eliminado com a destreza e a
eficácia de um verdadeiro bisturi digital. [...] e, como ocorre com os distúrbios
alimentares e seus transtornos dismórficos, o bisturi digital também costuma
escolher os jovens corpos femininos como seu alvo predileto – uma coincidência
que, certamente, não convém atribuir ao acaso (Paula SIBILIA, op. cit., p.281;283).

A imagem digitalmente modificada vira o critério de referência hegemônica, e passa a
ser norteadora da realidade de um corpo material, que, por ser de carne e osso, sofre os efeitos
deletérios dessa normatização. “Repensar o estatuto do corpo no ambiente tecnológico faz
parte da tarefa de observar as práticas culturais contemporâneas e os ‘novos/outros’
paradigmas que diversificam as concepções sobre o objeto corpóreo”, afirma Garcia (2005,
p.148).
O conhecimento corpóreo é construído a partir das relações que o indivíduo estabelece
consigo – da sua satisfação com a forma, peso, aparência e autoestima, e com o mundo –
envolvendo prazer, dor, traumas, etc., em diferentes instâncias, e cujas fronteiras encontramse diluídas nas suas vivências, para muito além da epiderme.
Assim, quando se utiliza o termo ‘imagem corporal’ não se está falando somente de
sensações, percepções ou vivências, nem dos aspectos neurológicos ou do
conhecimento do próprio corpo, mas sim dos processos fisiológicos, psicológicos e
sociológicos em uma inter-relação contínua, considerando a singularidade das
experiências individuais e a influência de grupos sociais nas vivências particulares
(MAURI, 2010, p.33-34).

O corpo é a superfície onde se inscrevem, diariamente, discursos praticados em
diferentes instâncias (família, mídia, trabalho, etc.), e que, a partir das articulações ou
confrontações realizadas, produzem as definições admitidas como “verdades”. Ser magra,
jovem, estar na moda, ter o corte e a cor de cabelo do momento, são alguns dos padrões do
que se admitiu como belo, e que servirão de parâmetro para esquadrinhar as mulheres sob
todos os ângulos.
Esse corpo que só é possível ser pensado a partir do critério relacional entre a cultura e
a natureza, adquire novas possibilidades de ser-estar no mundo a partir do seu imbricamento
com a tecnologia digital. Como afirmou Le Breton (2003, p.144), “o discurso visionário dos
que conceberam o espaço cibernético é cheio de imagens de corpos imaginários libertados das
coerções que a carne impõe. Eles preveem uma época em que poderão esquecer seu corpo”.
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Porém, o que vem sendo revelado na contemporaneidade são novos espaços de mediação
tecnológica onde a corporeidade é submetida a jugos disciplinantes e coercitivos cada vez
maiores, sem, no entanto, haver o processo de desencarnação. O modelo de beleza corporal
projetado com a ajuda de programas de edição de imagens passou a ser uma fonte de
sofrimento para muitas pessoas que se sentem sempre aquém ao qual se defrontam. “A
magreza que antecede a anorexia está em todas as imagens que nos cercam: magnificada,
onipresente, um verdadeiro suporte para todas as mercadorias. Nua, lisa, sem dobras, bela,
corrigida, maquiada, quase deificada, ela reina”, aponta Mary Del Priore (op. cit., p.254).
Se o corpo não deve ser entendido unicamente como categoria biológica ou
sociológica, “sino más bien como un punto de superposición entre lo físico, lo simbólico y lo
sociológico”, como bem ressaltou Rosi Braidotti (2000, p.29-30), é necessário que se
evidencie também que as mulheres não podem ser tratadas como uma categoria homogênea,
“sem ter em conta aspectos sociais, culturais, étnicos ou de idade” (Graciela NATANSOHN,
2015), e que muitos fatores complexos interferem em suas interações com uma imagem, como
os afetos, as crenças e os saberes que são constitutivos da própria história. Adotar a
perspectiva da interseccionalidade39 assegura que o corpo que entrecorta o objeto dessa
análise não está reduzido a uma realidade unívoca e generalizada, mas que considera uma
miríade de categorias que interagem e muitas vezes se sobrepõem na sua conformação, como
veremos a seguir. Nem o corpo, muito menos as mulheres, se resumem a uma fôrma, nem
cabem em “receita de bolo”, como propôs Vinícius de Moraes (2009, p.292):
‘Receita de Mulher’
É preciso que suas extremidades sejam magras; que uns ossos
despontem, sobretudo a rótula no cruzar das pernas, e as pontas
[pélvicas
no enlaçar de uma cintura semovente.
Gravíssimo é porém o problema das saboneteiras: uma mulher
[sem saboneteiras
É como um rio sem pontes.”

39

O termo feminismo interseccional foi cunhado pela teórica norte-americana Kimberlé Crenshaw, em 1989, para denominar
as reivindicações da militância negra que ocorriam dentro do movimento feminista, para que se englobassem outras
categorias na luta e assim ampliar a representatividade dos diferentes tipos de discriminação que uma única mulher pode
vivenciar. “Padrões culturais de opressão não só estão interligados, mas também estão unidos e influenciados pelos sistemas
intersecionais da sociedade. Exemplos disso incluem: raça, gênero, classe, capacidades físicas/mentais e etnia” (Kimberlé
CRENSHAW, 2002, p.173).
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2.2. TRANSTORNOS ALIMENTARES: VOA, BORBOLETA!
Apesar de não ser objetivo dessa pesquisa o debate sobre os transtornos alimentares
em si, nem sob os olhares médico e psicológico, destacamos a importância de apresentar os
principais conceitos e características dessas morbidades, visto que também conformam de
maneira interseccional o tipo de construção corporal analisada.
Aproximadamente 70 milhões de pessoas sofrem de algum tipo de transtorno
alimentar ao redor do mundo, segundo estudos do Instituto Nacional de Saúde Mental dos
Estados Unidos (NIMH)40. Acometendo principalmente mulheres entre 15 e 24 anos, de
acordo com o Centro Nacional de Informações sobre Transtornos Alimentares do Canadá
(Nedic), as mortes relacionadas à anorexia formam um número 12 vezes superior a qualquer
outra causa nessa faixa etária41.
Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders – DSM-V, 2013), da American Psychiatric
Association - APA, os Transtornos alimentares (TA) “são síndromes caracterizadas por
alterações drásticas do comportamento alimentar e apresentam aproximadamente 15% de
mortalidade, a maior taxa dentre todos os transtornos psiquiátricos. Os TAs podem ser
classificados em: anorexia nervosa (AN), com subtipos restritivo ou purgativo, bulimia
nervosa (BN) e transtorno de comer compulsivo (TCAP), acompanhado ou não de obesidade”
(Quadro 1).
QUADRO 1 – CRITÉRIOS
ALIMENTARES – POR DSM V

DIAGNÓSTICOS

PARA

TRANSTORNOS

Anorexia nervosa

Bulimia nervosa

Restrição da ingestão de alimentos levando a um
significante baixo peso corporal no contexto de
idade, sexo, trajetória de desenvolvimento e saúde
física. Significante baixo peso é definido como em
um nível muito abaixo do adequado para sua altura e
constituição física.

Episódios recorrentes de compulsão alimentar,
caracterizados
pelos
seguintes
critérios:
1. Ingestão, em um período limitado de tempo (por
exemplo, em poucas horas), de uma quantidade de
alimentos definitivamente maior do que a maioria das
pessoas consumiria em um período e circunstâncias
semelhantes;
2. Um sentimento de falta de controle sobre o
episódio (por exemplo, sentir que não consegue parar
ou controlar o que e/ou quanto se come).

40

Disponível em: < http://www.nimh.nih.gov/health/topics/eating-disorders/index.shtml>. Acesso em: 12 ago. 2015.
Disponível em: <http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/transtornos_alimentares_sao_debatidos_em_congresso.html> .
Acesso em: 12 ago. 2015.
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Medo intenso do ganho de peso ou de se tornar
gordo, ou comportamento persistente que interfere no
ganho de peso mesmo com peso inferior.
Perturbação no modo de vivenciar o peso, tamanho
ou forma corporais; excessiva influência do peso ou
forma corporais na autoavaliação; ou persistente falta
de reconhecimento da seriedade do atual baixo peso
corporal
Subtipos:
- Restritivo: A perda de peso é alcançada através de
dietas, jejuns e/ou atividades físicas extenuantes.
- Compulsivo-Purgativo: O indivíduo tem episódios
recorrentes de comportamentos compulsivos ou
purgativos (vômitos, abuso de laxantes e diuréticos
ou enemas43)
Gravidade:
Leve: IMC ≥ 17 kg/m2
Moderada: IMC 16 a 16,99 kg/m2
Grave: IMC 15 a 15,00 kg/m2
Extrema: IMC < 15 kg/m2

Comportamentos compensatórios inapropriados
para prevenir ganho de peso e diminuir o excesso
de alimento no organismo, como vômito
autoinduzido; abuso de laxantes, diuréticos42 ou
outras medicações; jejum; ou excesso de exercício
físico.
Autoavaliação indevidamente influenciada pelo
peso e forma corporal

Não ocorre exclusivamente durante episódios de
anorexia nervosa

Gravidade:
Leve: média de 1 a 3 episódios de comportamentos
compensatórios por semana
Moderada: média de 4 a 7 episódios/semana
Grave: média de 8 a 13 episódios/semana
Extrema: média de 14 ou mais episódios/semana

Fonte: tabela adaptada do DSM-V (grifos nossos).

No DSM-IV (2000) foi revelado que os transtornos alimentares parecem prevalecer
em sociedades desenvolvidas e industrializadas, com abundância de alimentos, mas ao mesmo
tempo com uma forte tensão dietética decorrente da valorização da imagem corporal, a
exemplo dos Estados Unidos, Europa, Canadá e Japão.
Considerados transtornos alimentares complexos, relacionados às alterações do
esquema corporal, a anorexia e a bulimia não possuem uma causa única. Estão presentes
fatores biológicos, genéticos e socioculturais, que associados, podem revelar diferentes
estágios de gravidade, como os casos que apresentam comorbidades como a depressão e o
transtorno obsessivo compulsivo - TOC.
Parte da complexidade dos transtornos alimentares se dá justamente por sua origem
multifatorial, na constante dialética corpo/sujeito/cultura. “Isso quer dizer que a doença é um
fenômeno que diz respeito a um conjunto de elementos socioculturais que estão interligados
entre si” (ALVES, 2006) e que não podem ser desconsiderados (Quadro 2).

42

Laxantes – fármacos ou preparações naturais que estimulam o intestino a eliminar as fezes, podendo ser
administrados por via oral ou supositório. Diuréticos – medicamentos ou infusões que auxiliam no aumento do
volume de urina e que atuam diminuindo a retenção de líquidos pelo corpo.

43

Enema - a introdução de líquido no ânus para motivar a evacuação, lavagem intestinal, purgação ou administração de
medicamentos através de uma sonda retal.
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QUADRO 2 - ORIGEM MULTIFATORIAL DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES
– POR ANA FRANCÉS ET AL (2011)
Factores de riesgo

Factores
Predisponentes

Factores de
mantenimiento

Factores precipitantes

Edad

Predisposición
genética

Pérdidas familiares

Inanición

Pubertad

Actitudes y cultura
familiar

Problemas de
maduración de la
esfera sexual

Crisis familiar por
causa o no de la
enfermedad

Sexo femenino

Depresión

Aumentos de peso

Pensamientos
erróneos refractarios

Menarquia con IMC
bajo

Rasgos de
personalidad

Acontecimientos
vitales adversos

Yatrogenia44

Familia

Enfermedades o
problemas físicos

Actividad física de
gran exigencia

Cultura

Dieta restrictiva
Fonte: Ana FRANCÉS et al, 2011, p.2-3.

Como pode ser destacado do quadro 02, os fatores de risco estão intimamente ligados
à adolescência feminina, principalmente com as alterações pubertárias, que modificam
radicalmente o corpo.

O desenvolvimento da imagem corporal pode ficar severamente

comprometido a partir do entrecruzamento de alguns dos fatores acima apresentados, o que
afeta as relações sociais e, consequentemente, retroalimenta os distúrbios.
Jovens com anorexia possuem, além do medo mórbido de se tornar gorda, algumas
características comuns, como atitudes e comportamentos rígidos, forte disciplina até mesmo
em simples tarefas, e extremado perfeccionismo. Segundo as pesquisadoras australianas
Astrid von Lojewski e Suzanne Abraham (2013)45, podemos considerar cinco perfis
psicológicos com características que indicam propensão ao desenvolvimento de transtornos
alimentares:
1. Ansiedade: temem ser rejeitadas; sentimento de inferioridade;
2. Instabilidade: comportamento suicida, com automutilação; oscilação afetiva;
3. Insegurança: necessidade de aprovação; dependência de conselhos para
decisões diárias;
4. Obsessividade: compulsão; dedicação extrema; teimosia e rigidez;
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Yatrogenia: reações adversas resultantes do uso de drogas ou de um determinado tratamento médico.
Disponível em: < http://sites.correioweb.com.br/app/50,114/2013/11/18/noticia_saudeplena,146455/pesquisa-traca-perfispsicologicos-que-indicam-propensao-a-anorexia-e.shtml>. Acesso em: 15 mar. 2015.
45
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5. Perfeccionismo: preocupação excessiva com listas, regras e ordem.
Cordás e Angélica Claudino (2002) revelam que foi a partir de 1960 que a anorexia
nervosa passou a ser reconhecida como síndrome psiquiátrica específica, mas o primeiro
relato médico pode ser identificado em 1689. Caracteriza o transtorno a autoimposição de
regime alimentar para excessiva perda de peso, levando à inanição, com grande desgaste
físico – o direcionamento da pouca energia para manutenção dos órgãos vitais causa perda de
densidade óssea e da força muscular, e perturbações de ordem psicológica – como uma
distorção da imagem corporal, onde o indivíduo não se percebe magro, mas sempre com
quilos a perder.
A anorexia nervosa tem complicações sérias associadas com a desnutrição, como
comprometimento cardiovascular, desidratação, distúrbios eletrolíticos, distúrbios na
motilidade gastrointestinal, infertilidade, hipotermia e outras evidências de
hipometabolismo. Outra característica importante da anorexia nervosa é a
amenorreia, a qual está associada a uma combinação de fatores como disfunção
hipotalâmica, estresse, exercício em excesso e perda de peso e gordura (ANDRADE
e BOSSI, 2003, p.50).

A primeira descrição médica da bulimia nervosa é datada de 1979, segundo Cordás e
Angélica Claudino (op. cit.), apesar do termo bulimia, e das práticas a ela associadas, terem
uma história muito antiga, visto que o uso de purgantes já era popular na Idade Média, e que
tanto na Grécia como no Egito antigo era comum o vômito autoinduzido com diversas
finalidades. A autoindução de vômito ou o uso excessivo de laxantes, diuréticos ou enemas, é
o comportamento que se segue ao sentimento de culpa e descontrole após um episódio
alimentar, mesmo que a ingesta não tenha sido compulsiva. O indivíduo bulímico mantém um
ritual “secreto” de comportamentos purgativos, visto que muitas vezes não consegue manter
os severos padrões dietéticos que se impõem, e “acabam por organizar a vida de forma a
passar horas por dia debruçados desse jeito, com suas mentes altamente instruídas encaixadas
entre dois buracos vergonhosos: a boca e o vaso sanitário; o vaso sanitário e a boca” (Naomi
WOLF, op. cit., p.233-234).
Embora deseje manter um corpo magro e esbelto, e siga uma dieta para o conseguir,
o bulímico impõe-se regras dietéticas muito rígidas, que não consegue cumprir. Esta
situação resulta em sentimentos de frustração que o levam a comer, durante
episódios frequentes e sucessivos, de uma forma descontrolada – episódios de
ingestão compulsiva –, após os quais recorre a práticas compensatórias, também
chamadas de práticas de “purga”, ou manobras de compensação, de forma a eliminar
as calorias ingeridas e que consistem, vulgarmente, no uso do vômito, no de laxantes
ou, ainda, na prática exagerada de exercício físico (Sónia CARDOSO, 2000, p.2).
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É comum que pessoas acometidas de algum transtorno alimentar não tenham uma
nítida percepção sobre o seu adoecimento, o que além de comprometer a recuperação da
saúde, pode “mascarar” os sintomas sob a alegação de meros comportamentos ou “estilo de
vida” sem qualquer gravidade. Uma vez que fazer regimes alimentares, mentir sobre o que e
quanto comeu, ou ainda comer escondido não são atitudes exclusivas dos pacientes com
transtornos alimentares (Lucia STENZEL, 2004, p. 181).
A cultura é o contexto onde se enraízam os processos experienciados sobre as doenças,
e no decorrer do percurso histórico as concepções sobre estas últimas podem ser alteradas a
depender das vivências sociais. Sabe-se que, atualmente, as jovens anoréticas estão muito
mais magras do que em gerações anteriores (Naomi WOLF, op. cit.), e que a valorização da
magreza tem se consolidado a partir da rejeição do corpo gordo, ao longo da história da
estética do corpo.
No ranking dos termos mais pesquisados no Google, em 2014, a expressão “como
perder barriga” ficou em segundo lugar, atrás apenas de “como ganhar dinheiro”. No estudo
intitulado “Transtornos alimentarios y hábitos de búsqueda en internet”46, divulgado em
fevereiro de 2016, pesquisadoras(es) do Hospital San Juan de Dios, Barcelona, apontaram que
59,2% das(os) pacientes com transtornos alimentares pesquisam inicialmente conteúdos “não
saudáveis” na internet, e na faixa etária entre 8 e 18 anos, 12,8% consultam páginas próana/mia. Com relação ao gênero, 92,2% são jovens mulheres, o que demonstra como a
anorexia e a bulimia estão mais presentes no universo feminino e como a insatisfação corporal
tem se iniciado em idades cada vez menores e de forma mais nociva.
2.2.1. Adolescência e fatores agravantes: “me olho no espelho, vejo alguém que odeio”
De acordo com os critérios da Organização Mundial da Saúde, a adolescência se
constitui em três períodos cronológicos – inicial (entre 10 e 14 anos), intermediário (entre 15
e 17 anos) e final (entre 17 e 21 anos) – onde mudanças sistemáticas acontecem nas áreas
física, psicológica e social. Porém, conforme apontou Delia Crovi-Druetta (2010), a juventude
não pode ser compreendida apenas em relação à idade, mas principalmente como um período
onde se vai moldando e construindo a identidade dos sujeitos. “Por estas condiciones, la
juventud no puede ser considerada un grupo homogéneo sino plural, diverso, con
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Disponível em: <http://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Trastorns-alimentaris-i-habits-de-cerca-a-internet-00001>.
Acesso em: 08 fev. 2016.
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contradicciones, en cuyo interior existen sectores que viven, se expresan y relacionan de
manera diferente”, alega (Delia CROVI-DRUETTA, 2010, p.3).
Afirma-se que a adolescência é um período de maturação psíquica, biológica e social
do sujeito, porém
a maturação biológica de um adolescente não está, necessariamente, em consonância
com a idade cronológica do jovem. Sendo assim, é possível que dentro de um grupo
de adolescentes, de mesmo sexo e mesma idade cronológica, haja variações na idade
biológica atingida, fato que pode se associar ao descontentamento com a aparência
do corpo ou com a performance do mesmo (MIRANDA, 2014, p.69).

É durante a puberdade, quando as mudanças nas formas acontecem, e onde há o
aumento do grau de gordura corporal, que muitas meninas começam a realizar diversos tipos
de dietas de emagrecimento, das menos agressivas às mais restritivas, o que às vezes dificulta
ou mesmo impede o processo metabólico natural que levará à primeira menstruação. Esse
comportamento pode resultar desde problemas com autoestima e rejeição ao próprio corpo,
até o desenvolvimento de distúrbios alimentares graves, chegando, em alguns casos, à morte.
Essa fase de transição revela-se muitas vezes permeada de sofrimentos e angústias,
com a formação do novo corpo e imagem de si, ou com a avaliação do quanto se é querida ou
aceita pelos outros, e onde se evidenciam as marcas de diferenciação que podem levar tanto à
discriminação quanto à aprovação.
Na adolescência, a opinião, o olhar do outro é importante na construção da
identidade, na formação de valores, na relação consigo e com o outro. Ao se deparar
com imagens de mulheres ditas ideais, como as modelos e atrizes, que exibem um
corpo considerado esteticamente adequado, a necessidade de ajustamento a este
modelo se torna fundamental na definição de quem são essas jovens. São
as thinspiration (fotos de mulheres jovens e magras, como modelos e atrizes, que são
divulgadas nos blogs para dar apoio àquelas que estão com dificuldades de seguir
com os comportamentos das Anas e Mias) que as mantêm fortes no propósito de que
qualquer sacrifício de desejos é válido para alcançar tal objetivo estético. Ignoram-se
os recursos tecnológicos moldando e formatando corpos; esquece-se que mesmo
para as modelos e atrizes aquele corpo não é real. Este ideal não real passa a ser
almejado, o sonho a ser conquistado (Liliane BITTENCOURT; Rafaela ALMEIDA,
op. cit., p.227).

A imagem corporal é algo dinâmico, que integra os níveis físico, emocional e mental,
e, portanto, suscetível à intensidade das alterações corpóreas vivenciadas nesse período. O
corpo é tomado como centro da vida, onde se expressam os desejos e conflitos juvenis. “Na
fase da adolescência, quando os fundamentos do sentimento de si são ainda frágeis e
vulneráveis, o corpo é o campo de batalha da identidade”, assegura Le Breton (2012, p.40).
Apesar do indivíduo não ser uma “folha em branco”, onde as mídias fixam seus ideais, em
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uma relação de causa-efeito, a significativa diferença entre o corpo comum e o ideal
massificado, associada aos fatores descritos no item anterior, podem confluir para um alto
grau de insatisfação corporal e baixa autoestima – fatores que se agravam na adolescência.
As(os) jovens são expostas(os) quase que diariamente, em seus grupos, a processos de
ridicularização/apreço, aceitação/rejeição com relação à aparência, e ser gorda(o) gera uma
preocupação para além do peso em si, mas em administrar o fardo de ser aquela(e) que
fracassou pessoal e moralmente, e que, portanto, é deixada(o) de lado, humilhada(o),
uma(um) loser47. Para fugir dos quadros de isolamento social e desprezo por si, recorre-se,
desesperadamente, à qualquer promessa de emagrecimento rápido, como o uso de drogas
estimulantes do metabolismo ou inibidoras de apetite com o intuito de emagrecer, mas que
são indicadas em casos de outras doenças, como o Franol (sulfato de efedrina), que é
destinado ao tratamento da asma.
As meninas passam por uma transformação do olhar sobre si mesmas, o que pode
ser interpretado como uma falta de controle sobre o seu próprio corpo. Somado a
isso, é necessário considerar que estas mudanças acabam por afastar a menina do
padrão para o corpo feminino, visto que este reflete um corpo essencialmente magro.
[...] muitas meninas adolescentes pensam que ser magras poderia fazê-las mais
felizes, saudáveis e com melhor aparência (MIRANDA, 2014, p.70).

A não aceitação das características pubertárias advém de percepções (‘eu me vejo
gorda’), sentimentos (‘eu não gosto do meu corpo porque sou gorda’) e crenças (‘para mim o
importante é ser magra’) (MIRANDA, op. cit.) que são internalizados. A partir daí, a prática
de dietas restritivas podem se intensificar a ponto de apresentar sintomatologias anoréxicas e
bulímicas, e, posteriormente, o desenvolvimento de transtornos alimentares. “O corpo
substitui a palavra, informulável. Entre as garotas, as condutas de risco tomam formas
discretas, silenciosas, corporais (problemas alimentares, tentativas de suicídio, escarificação,
queixas somáticas...)”, aponta Le Breton (2012, p.34).
As condutas de risco podem ser entendidas como uma tentativa da(o) jovem de
produzir sentidos e valores, de estar no mundo de maneira ativa, alterando seu “destino”,
mesmo que com exposição deliberada a situações de risco de ferimento ou morte: “desafios,
tentativas de suicídio, fugas, inconstâncias, alcoolismo, toxicomanias, transtornos alimentares,
velocidade em estradas, violências, relações sexuais sem proteção, recusas ao recebimento de
tratamento médico vital”, enfim tentativas de mostrar-se senhoras(es) da própria existência
47

Loser: na tradução, perdedor(a). Termo usado como gíria para designar o indivíduo que só fracassa, que é
humilhado(a) ou derrotado(a) em qualquer iniciativa.
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(LE BRETON, op.cit., p.34). A dor, a mutilação, os excessos ou restrições são o preço pago
para dar algum sentido a uma existência que, geralmente, não está enquadrada nos perfis
padronizados.
Estas condutas são uma busca de suporte, de escora, ao se ferir, se esfolar, se colidir
com as extremidades da realidade, experimentando o corpo a corpo com a
toxicomania, o alcoolismo, a anorexia, a bulimia... Trata-se de fabricar uma dor que
retenha provisoriamente o sofrimento. Uma dor deliberada, controlável, portanto,
opondo-se a um sofrimento que tudo devora em seu caminho (LE BRETON, op. cit.,
p.36).

Para as jovens submetidas à multidão de olhares (midiáticos, médicos, familiares,
etc.), que orientam e normatizam os comportamentos e formatos da “beleza”, é necessário não
apenas ter o corpo magro, mas demonstrar autocontrole (resistir às tentações do paladar),
disciplina (suportar exercícios extenuantes diariamente), tolerância à dor e ferimentos (se
submeter a procedimentos estéticos cada dia mais invasivos), e capacidade de avaliar o corpo
alheio (para se comparar, criticar, desejar...), no intuito de alterar a própria vida numa relação
direta com as mudanças corporais sofridas.
2.2.2. Disciplina e controle: “sem comida, sem barriga”
A constituição da aparência e os cuidados com o corpo passam a se tornar um
comportamento social regulado por normas extremamente rígidas, capazes de produzir duas
sensações predominantes na atualidade: fracasso e culpa. Por trás dos modelos divulgados de
beleza/corpos possíveis, está toda a lógica do sacrifício, do no pain no gain, com severas
repressões ao que se come (o uso das expressões “gordice” ou “jaquei” quando se burla a
dieta hipocalórica), ao que se veste (“projeto biquíni de lacinho” ou “no muffin top”48) e ao
que se faz (“não é sorte, é suor”, “fecha a boca e vai malhar”), compondo o fundo normativo
de exigências disciplinares às quais o corpo deve ser submetido.
Estereotipados e enquadrados em normas dominantes, os corpos se transformam em
superfícies onde o poder social se inscreve, e não se fixam “indissociáveis das palavras que os
dizem e dos olhares que os perscrutam” (COURTINE, 2013, p.80). Presente nas atitudes,
discursos e no corpo inserido nesse contexto, esse poder não age de maneira verticalizada
sobre os indivíduos, como uma força soberana, mas está presente nas questões cotidianas.
Foucault (2001b) apresenta o conceito de norma como “um elemento a partir do qual certo
48

Projeto biquíni de lacinho se refere à dedicação extrema ao emagrecimento para obter “autorização” para usar um biquíni
pequeno. Muffin-top é uma gíria utilizada geralmente para descrever a gordura corporal abdominal que fica sobressalente
quando se faz uso de roupas que apertam a região, fazendo uma alusão à massa do bolinho que extravasa da forma de papel
depois de assado.
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exercício do poder se acha fundado e legitimado” e que “não se define absolutamente como
uma lei natural, mas pelo papel de exigência e de coerção que ela é capaz de exercer em
relação aos domínios a que se aplica”.
O controle é aplicado desde a demarcação dos espaços e do tempo em que os
indivíduos devem realizar suas atividades, até mesmo o estabelecimento de práticas sociais e
experiências que conformam esse corpo de uma maneira muito específica. “Foucault apontou
como o corpo se tornou objeto de uma das mais fortes regulações sociais. O corpo nunca foi
tão penetrado, auscultado, examinado não só pelas novas tecnologias médicas, como pelas
mutações do olhar – também dela decorrentes” (Joana NOVAES, 2010, p.38-39).
Espraiado por diferentes instâncias constitutivas da vida, os micropoderes se
estabelecem em ritos, dos mais simples aos mais significativos, e exercidos por diferentes
pessoas, promovendo o disciplinamento. “As relações de poder operam sobre ele [o corpo]
uma influência imediata; elas investem contra ele, o marcam, o adestram, o supliciam, o
constrangem a trabalhos, o obrigam a cerimônias, cobram deles signos” (FOUCAULT,
2001a, p.30).
“É neste contexto que estão se tornando endêmicos os distúrbios alimentares e as
distorções da imagem corporal, tais como a anorexia, a bulimia, a vigorexia49 e a ortorexia50”
(Paula SIBILIA, 2006, p. 278), visto que a modelagem dos corpos pelas normas e padrões
vigentes, a partir das dietas, exercícios, da moda e dos arquétipos midiáticos, passa a ser uma
forma de repressão social, que exige intensos esforços, dores e privações para sua
manutenção.
Disciplina e controle estão presentes nas práticas cotidianas dos indivíduos que
desenvolvem algum tipo de transtorno alimentar, e a adaptação às exigências para se alcançar
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Vigorexia, ou transtorno dismórfico muscular, um subtipo do transtorno dismórfico corporal, também chamado de
“overtraining”, ou síndrome de Adônis. O indivíduo se percebe, diante do espelho, como franzino, fraco, mesmo que esteja
extremamente forte e musculoso, e é levado à prática extenuante de exercícios físicos, uso de esteroides e anabolizantes, e, no
caso das mulheres, o consumo de hormônios masculinizantes. Acomete, principalmente, homens entre 18 e 35 anos, mas é
crescente o número de casos de mulheres apresentando o distúrbio. Apesar da visão deformada da própria aparência que, em
parte, se assemelha ao que ocorre na anorexia (onde, em ambos distúrbios, o desejo corporal se concentra em um ideal
inatingível, que gera quadros de obsessão e distorção da imagem de si), a vigorexia ainda não possui classificação no DSM
ou CID. Disponível em: < http://drauziovarella.com.br/letras/v/vigorexia/>. Acesso em: 07 ago. 2016.
50
Ortorexia nervosa se caracteriza quando a pessoa se torna obsessiva com a “pureza” do alimento que ingere, uma fixação
por saúde alimentar, e sua faceta perigosa está justamente na possibilidade de ser mascarada como apenas uma
“preocupação” com hábitos alimentares saudáveis. A busca não só do corpo perfeito, mas da saúde exemplar, leva o
indivíduo ao adoecimento e ao isolamento social, onde a organização da própria alimentação, investigando a procedência e
analisando as informações nutricionais dos alimentos, passa a ser uma prioridade sobre todos os outros hábitos e escolhas.
Ainda não foi oficialmente reconhecido como um transtorno alimentar, apenas como um comportamento obsessivo
patológico,
e
também
não
possui
classificação
no
DSM
ou
CID.
Disponível
em:
<
http://www.producao.usp.br/handle/BDPI/12784>. Acesso em: 07 ago. 2016.
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o corpo tido como ideal não está apenas ligada ao desejo de ser bela(o), mas principalmente à
demonstração de domínio sobre si, como algo que merece admiração, mesmo que se tornem
verdadeiros flagelos humanos.
Um corpo quase desprovido de gordura é o equivalente à morte – algo que definha
em face do inexorável da finitude e entra em colapso na tentativa de superação dos
próprios limites. Vive-se, assim, uma ética da superação física dos próprios limites,
que interpreta a não-adequação a esse projeto de cuidados corporais como um
fracasso, e não como um estilo ou diferença (Joana NOVAES, op. cit., p. 102-103).

Essas práticas disciplinares são ainda mais eficientes quando são vivenciadas como
comportamentos autogerados, como se fossem de criação própria do sujeito, e não como uma
demanda externa, conforme valores e regras estabelecidas pela sociedade. Porém, como foi
apresentado até então, o corpo é afetado e resulta de processos e interações sociais complexos,
e compreender, portanto, esse entorno – que o rodeia e conforma – e a cultura na qual está
imerso, torna-se fundamental para a discussão de que as novas tecnologias de informação e
comunicação não apenas sustentam o fenômeno da construção digital do corpo, mas também
o constitui, como será abordado no próximo capítulo.
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3. INTERAÇÕES E APROPRIAÇÕES EM REDES SOCIAIS NA
INTERNET
No presente capítulo buscou-se refletir sobre como a cibercultura e as novas
tecnologias de informação e comunicação tem se apresentado não apenas como sustentáculos,
mas como elementos estruturantes do próprio fenômeno investigado, e sobre os processos de
interação e apropriações em redes sociais na internet, além de esmiuçar os detalhes da
plataforma de microblogging Tumblr, a fim de evidenciar o seu funcionamento, as suas
possibilidades e restrições.
Pode-se considerar que, atualmente, as interações entre o indivíduo, a sociedade e os
meios de comunicação tem se naturalizado de tal forma que passaram a ter papel decisivo na
estruturação da vida pública/privada, e a conferir à relação sujeito-mundo um caráter cada vez
mais mediatizado. Vale ressaltar que se entende por mediação o diálogo ou a ação entre os
diversos atores, em que se dá o processamento, a troca, o consumo e a produção
infocomunicacional, e que interfere na percepção e uso dos espaços (LEMOS, 2010).
A sociedade é formada por uma teia de simbolismos diversos associados à linguagem,
espaço, tempo, ritos, grupos sociais, etc., e o corpo, necessariamente, participa dessa ordem de
significações do simbólico, como construto de ressonância mútua com a própria comunidade
(LE BRETON, 2006). “É nesse entrelaçar oblíquo e contínuo de natureza e cultura que o
corpo contemporâneo se depara para acompanhar a máxima digital das novas tecnologias”
(GARCIA, 2005, p.32), visto que estas nos entrecortam, nos produzindo; os códigos e as
normas agem para nos constituir, não só para nos representar.
O ambiente comunicacional contemporâneo e a circulação de informações, como
aponta Lemos (2013), não se enquadram mais nas formas centrais de produção, difusão e
estoque de conteúdo, obedecendo à hierarquia da árvore (um-todos), mas sim em formas
individualizadas, múltiplas, como um rizoma (todos-todos). “As novas tecnologias de
informação devem ser consideradas em função da comunicação bidirecional entre grupos e
indivíduos, escapando da difusão centralizada da informação massiva” (LEMOS, op. cit., p.
69).
Novas formas de sociabilidade passam a ser possíveis no estabelecimento dessa rede
digital, e a ação do indivíduo nesse ambiente torna-se potencializada por inúmeras
ferramentas que permitem não só a expressão da sua opinião, mas também o
compartilhamento e a mobilização de outros usuários acerca de um determinado tema. Beth
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Saad (2003, p. 150) resume como “uma explícita redução da necessidade de mediação para
que ele se comunique, se informe, opine, avalie, se expresse, se mobilize”.
A dinâmica de renovação de conteúdo passa a ser contínua e coletiva. É a era dos
streams (fluxos), das correntezas vivas de informação que entrelaçam textos e links,
recomendações, perguntas, declarações, ideias, posições e, por que não, também
irrelevâncias. Independentemente do tipo de informação que esteja sendo veiculada,
o fluxo de informações é algo vivo, estando permanentemente em movimento (Lúcia
SANTAELLA, 2010, p. 62).

O estabelecimento dessas novas práticas comunicacionais possibilita que as pessoas,
em geral, possam promover suas ideias, discursos e comportamentos muito rapidamente,
compartilhando-os de maneira nunca antes possível. São diversas as manifestações de
apropriação de conteúdos, que têm ganhado gradativamente mais repercussão nos ambientes
digitais.
A sociedade em rede não apenas está se fazendo cada vez mais inclusiva, mas, via os
recursos que desenvolve e coloca à disposição, está estimulando a iniciativa e a ação
comunicativa dos seus sujeitos, fazendo emergir uma audiência criativa que, quando
ela não mesmo cria, se apropria das mensagens nela em circulação ‘com seus
próprios códigos e projetos de comunicação’ (RÜDIGER, 2013, p. 130).

Os indivíduos digitalmente incluídos partilham valores, expectativas e sensações que
não se limitam fisicamente aos seus círculos sociais, através de processos descentralizados,
não-lineares e associativos, que formam grupos de inteligência coletiva e distribuída em
permanente renovação, possibilitando relacionamentos horizontais e não-hierárquicos
(LEMOS, op. cit.).
É nesse complexo ecossistema de trocas comunicativas – construído a partir da
disseminação da informação, pelo fluxo de dados, e pelas relações sociais estabelecidas – que
as pessoas também coletam suas inspirações e influências comportamentais. A percepção do
corpo em geral e do próprio corpo em particular passa a ser mediada, de forma relacional e
simbólica, pelos conteúdos imagéticos midiáticos, a partir de onde emerge uma distância
abissal entre os modelos cobiçados e aquele que está sujeito às manifestações biológicas
(dores, cansaço, odores, envelhecimento, etc.) e intempéries da vida cotidiana. Dessa cultura
atual, onde os corpos são condensados em telas, em superfícies lisas, luminosas, sem marcas
orgânicas deletérias, alterados/adulterados/manipulados digitalmente, surge uma magreza
imperiosa, que cria, socialmente, uma sensação frequente de inadequação e uma percepção
distorcida da imagem corporal, que afeta principalmente as mulheres.
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Configurando a contemporaneidade que emerge dessa simbiose entre a sociedade, a
cultura e as novas tecnologias de comunicação, a cibercultura cria formas de sociabilidade
agregadas a partir das tecnologias digitais e das associações entre humanos e não-humanos
que formam esse social. Compreender suas especificidades, seu entranhamento nos contextos
cotidianos, de forma gradativamente mais complexa, e o estabelecimento das novas mídias,
que proporcionam outros tipos de interatividade e de redes sociais, torna-se fundamental para
a apreensão do quão intimamente estão imbricadas ao fenômeno thinspiration, como
evidenciam as análises propostas no capítulo 4, mais adiante.

3.1. CIBERCULTURA E REDES SOCIAIS NA INTERNET
A cibercultura compreende uma nova relação entre as tecnologias e a sociabilidade,
mas que “não é fruto de um determinismo social, assim como também não é consequência de
um tecnodeterminismo. Trata-se de um processo híbrido em que, nas tramas da vida em
sociedade, humanos e seus artefatos fazem desenrolar o destino” (LEMOS, 2013b, p.11).
Essas relações mediadas não são substitutivas das formas já instituídas (face a face, telefone,
correio, espaço público físico), mas trazem novas maneiras de socialização, de se estabelecer
vínculos com o outro e com o mundo.
O social passa a emergir das associações, das redes criadas e mantidas através das
tecnologias de comunicação, das relações intra e interpessoais permeadas pelos recursos e
aplicativos tecnológicos, considerando, portanto, o ciberespaço como um “complexificador do
real” (LEMOS, op. cit., p.128), que não pode ser desconectado e pensado como um ambiente
à parte da realidade.
Do próprio movimento associativo que forma o social (LEMOS, 2013a), surgem as
redes, que são compostas por diversas e heterogêneas conexões entre elementos animados e
inanimados, não se restringindo, portanto, à unicidade. Pensar nessa hibridação das relações
sociais a partir dos complexos fluxos estabelecidos por diversos atores, humanos e nãohumanos, remete-nos aos estudos propostos pela Teoria Ator-Rede (TAR). Essa teoria
apresenta-se como uma vertente que contesta a Sociologia tradicional, e, segundo Bruno
Latour, um dos teóricos responsáveis por seu estabelecimento, estaria situada em um
movimento de renovação dos estudos sobre ciências e tecnologia, tendo como cerne a análise
minuciosa dos processos interacionais. Também conhecida como “sociologia da tradução” ou
“sociologia da inscrição” (LEMOS, 2013, p.34), a TAR desconsidera o conceito normativo de
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sociedade, propondo o social como um coletivo de humanos e não-humanos, ambos dotados
de agência, e associados em redes (LATOUR, 2005).
Seus estudos contribuiriam para introduzir os denominados não-humanos (objetos,
animais, leis, relações de poder, vida social, um blog, o Tumblr ou o Facebook, entre outros)
como foco das análise sociais, juntamente com os humanos, sem que houvesse uma separação
dicotômica, podendo exercer o papel de intermediários ou atores, a depender das associações
criadas. Tanto um quanto o outro podem ser considerados actantes, o ator da expressão “atorrede”, e que significa “tudo aquilo que gera uma ação, que produz movimento e diferença”
(LEMOS, 2013b, p.42), criando nele e fora dele uma rede de conexões, de associações. A
segunda parte da terminologia, a ideia de rede, refere-se a uma noção de fluxos, alianças, um
círculo retroalimentado de interferências entre os agentes e as estruturas. A rede é, portanto,
composta de diversos elementos conectados, humanos e/ou não-humanos, que interagem entre
si, se articulando e afetando mutuamente, produzindo mudanças.
Os actantes estariam, então, interagindo com e na rede, sem que, necessariamente, um
determine o outro (embora tenham poder de agir um sobre o outro), porque não há essência,
apenas associação. Essa fluidez da TAR, onde tudo está em processo, e não existe essência,
favorece que ela seja utilizada em qualquer tipo de pesquisa onde o foco da análise seja a
constituição do fenômeno e os seus rastros produzidos, não sendo necessário especificar se o
que se analisa é objeto ou discurso. “Não importa com que se está lidando, se é linguagem, se
são habilidades, se é trabalho ou matéria. Assim, os objetos são elevados à categoria de textos
e os textos à categoria ontológica de coisas, pois os atores são híbridos ontológicos” (Lúcia
SANTAELLA, 2010, p.37).
A TAR nos ajuda a evitar o funcionalismo presente em muitos estudos de mídia, ela
também insiste na hibridação do que é chamado de relações sociais; além disso, ela
impede que as mídias sejam identificadas com a sociedade como um todo, assim
como nos fornece uma linguagem precisa para formular como os fluxos complexos
de atores representam uma forma distinta de poder (Lúcia SANTAELLA, op.cit, p.
45-46).

Dedicar atenção aos movimentos dos agenciamentos e à dinâmica da formação das
associações é essencial para perceber como essas conexões e alianças são capazes de
redesenhar e transformar as redes, e, por conseguinte, os actantes que conectados se
influenciam e sustentam mutuamente. Não existe uma ordem social única, e aquela vigente
pode ser contestada, bem como seus padrões, pois não se tem relações estáveis, com
organismos autônomos, mas possibilidades de transformação e deslocamento dos objetivos,
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dispositivos, pessoas... e o imbricamento de elementos com interesses comuns ou
contraditórios.
Assim, fazer antropologia no ciberespaço significa não apenas se preocupar com a
vivência dos humanos naquele espaço, mas pensar muito mais amplamente em
quem, ou o que, também são atores naquelas vivências. É se abrir para pensar que o
computador, a tela, as teclas, os sites, e tudo aquilo que não é humano, mas que me
transforma, que me associa, que faz parte da relação, também são sujeitos nessas
associações e justamente por se estar falando em redes sociotécnicas, se está falando
em algo que não é apenas técnica, nem apenas social, mas que são sujeitos híbridos
que se estendem coletando humanos e não-humanos, os transformando e por eles
sendo transformados, em constante movimento (SEGATA, 2008, p.5).

Essas redes integradas participam de uma dinâmica coletiva de renovação de conteúdo
e em permanente movimento, compartilhando informações em um fluxo frenético. “É a era
dos streams (fluxos), das correntezas vivas de informação que entrelaçam textos e links,
recomendações, perguntas, declarações, ideias, posições e, por que não, também
irrelevâncias” (Lucia SANTAELLA; Renata LEMOS, op. cit., p.62).
A proliferação e a velocidade da circulação de imagens na contemporaneidade,
principalmente as que espetacularizam o corpo, carregam discussões sobre os limites
corporais diante das novas tecnologias, e da busca por uma identidade unitária em um período
de comunicação global e de fragmentação do sujeito. Essas relações comunicacionais
estabelecidas criam e disseminam narrativas e discursos que possibilitam o sentimento de
pertença ou de diferenciação a determinados grupos (estabelecendo o que é semelhante ou
estranho), em um processo de construção de significado baseado na inter-relação de atributos
culturais, de onde surge o conceito de identidade. Para Martino (2010, p.36), “em termos
lógicos, a categoria ‘identidade’ se liga diretamente a outra, responsável por estabelecer suas
fronteiras e limites: a diferença. Só é possível estabelecer relações de identidade a partir de
um jogo formal entre o igual e o diferente”.
Ser magra é ser igual, mas não a qualquer uma. Todos os predicados associados à
magreza (beleza, perfeição, sucesso, consumo, desejo, etc.) são amalgamados nesse corpo que
é, ao mesmo tempo, carne e informação, e que estando magro fica também apto a ser
divulgado, compartilhado. “O corpo é um grande hipertexto simbiótico com o ambiente
digital das redes eletrônicas” (LEMOS, 2013b, p.177), e perpassado pela tecnologia cria
novos modos de narrar, principalmente para ver e ser visto. Corpo, tecnologia, sociabilidade e
identidade estão interligados de maneira indissociável, formando um influente sistema de
articulação discursiva.
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Considerando que a cibercultura se caracteriza pela apropriação criativa das novas
tecnologias, potencializando, simultaneamente, o que há de mais benévolo e funesto na
humanidade, é necessário compreender como as conexões são construídas nesses espaços de
expressão, marcados pela apropriação simbólica e ressignificação das ferramentas digitais de
comunicação, e que impactam profundamente a sociedade (Raquel RECUERO, 2012).
A ligação dos sujeitos em redes sociais na internet, em ambientes onde a interatividade
se constitui como essência, possibilita trocas e debates, e uma multiplicidade de pontos de
vista sobre uma temática. Os sites de redes sociais foram definidos por Raquel Recuero
(2009) como “uma categoria de softwares sociais com aplicação direta na comunicação
mediada por computador”, que permitem a interação e o compartilhamento de informações a
partir da exposição pública de um perfil ou página pessoal criada por um indivíduo, mas que
também possibilitam a existência das audiências invisíveis.
[Essas características] auxiliam a compreender os impactos dessas redes sociais na
circulação, na produção e na filtragem de informações. Mais do que isso, esses
elementos proporcionam que os indivíduos reúnam-se nesses espaços e construam
conversações coletivas, em rede, onde as "falas" são recuperadas a qualquer
momento, reproduzidas, espalhadas e com elas, as ideias (Raquel RECUERO, 2012,
p.2).

Segundo Martino (2010, p.187), os grupos formados na internet, atualmente, tendem a
se voltar para um único objeto ou tema de afinidade comum, não havendo mais a necessidade
de concordância em qualquer outro aspecto, podendo inclusive “ser completamente diferente
dos outros. As comunidades virtuais se orientam no sentido de reforçar um traço comum entre
todos os participantes e isso é suficiente para existir”. A emergência dos inúmeros “diários
virtuais” com conteúdo pró-Ana/Mia é apenas um exemplo das possibilidades múltiplas de
agrupamento, a partir do foco na temática de supervalorização da estética magra e difusão de
práticas adoecedoras, como forma de se comunicar e constituir identidades.
Diferente da afirmação de Le Breton (2003, p.145), quando sugeriu que as pessoas não
mais temeriam olhar para si mesmas, pois “no espaço cibernético, o indivíduo livra-se das
coerções da identidade, metamorfoseia-se provisória ou duradouramente no que quer sem
temer o desmentido do real, desaparece corporalmente para se transformar segundo uma
profusão possível de máscaras”, as práticas de controle de si e da própria imagem têm-se
mostrado cada vez mais presentes na cibercultura.
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A obsessão pelo magro não é um fenômeno recente, vide os inúmeros estudos sobre o
emagrecimento do corpo, principalmente feminino, nas revistas, filmes e concursos de beleza.
Porém, em nenhum outro momento da história se conformou um espaço onde, os modismos e
promessas de perda brusca de peso, sejam compartilhados com tamanha rapidez e alcance.
Conectadas através de sites de redes sociais, como o Tumblr e Instagram, diversas jovens
asseguram seu lugar de fala para compartilhar os ideais de uma busca obsessiva pela magreza
corporal, muitas vezes associados a desafios que “viralizam”51 em diversas redes, e que se
destinam a comprovar o quão magro e adequado às normas o corpo pode/deve estar.
É justamente a circulação virótica dos conteúdos normativos, direcionando o que e
como se deve ver, que demarca e estabelece o seu caráter hegemônico. É crescente o número
de pessoas acometidas por transtornos alimentares em países como China, Coréia do Sul e
Japão, um “tsunami virtual que inunda a Ásia”, depois da expansão da estética ocidental de
corpo alto e descarnado, como afirma Susan Bordo (2003).
Utilizando a internet e os sites de redes sociais, grupos sem apoio da sociedade – como
o das jovens pró-Ana/Mia – conseguem se localizar, se formar, cooperar entre si, e se
sustentar muito mais facilmente, sem a necessidade de investimentos financeiros ou encontros
presenciais em sedes físicas. Assegurando sua existência independente da aprovação ou
desaprovação social, a coesão desses grupos parece se fortalecer perante os embates e críticas.
Durante grande parte do século XX, os Alcoólicos Anônimos – a primeira
organização de autoajuda – deu o tom para o modo como a autoajuda era
socialmente concebida: era um lugar de devoção e cura e promovia um fim que
contava com aprovação geral. O movimento Pró-Ana é chocante porque parece virar
muitos desses aspectos pelo avesso, ajudando pessoas a continuar doentes ou ficar
ainda mais (SHIRKY, 2012, p. 176).

A presença da tecnologia, no entanto, não determina, por si só, os comportamentos
das(os) integrantes desses grupos, mas torna possível novas formas de agregação social, novas
formas de comunicar, que antes não eram presumíveis ou eram dificultadas em razão da sua
ausência (LÉVY, 1999). Nesse campo de força e de ação, que impulsiona fervorosas
afeições/antipatias, é que estão sendo instituídas novas formas de dizer, agir, pensar, e,
principalmente, ser.

51

Viralizar - termo utilizado para designar os conteúdos que ganham repercussão e acabam sendo compartilhados por um
grande número de pessoas, em diferentes plataformas na internet.
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3.1.1. Apropriações
As vozes e discursos que passaram a emergir a partir das novas tecnologias de
comunicação revelaram manifestações socioculturais onde conteúdos digitais dos mais
diversos passaram a ser produzidos, distribuídos, reciclados, ressignificados. A noção de
apropriação, segundo Susana Morales e María Inés Loyola (2013, p.1), se refere justamente às
práticas “a través de las cuales los sujetos expresan en la creación y uso de nuevos medios y
discursos, su deseo y libertad de manifestar sus propias necesidades, convicciones e
intereses”52. Além disso, os vínculos estabelecidos pelo indivíduo com os artefatos
tecnológicos presentes no seu cotidiano – sejam de afeto, indiferença, ódio, interesse, paixão,
medo, etc. – e a forma como eles o interpelam caracterizam a apropriação da cultura digital
(Graciela NATANSOHN, 2015).
A apropriação digital não pode ser resumida ao uso e adoção das práticas específicas
previstas para determinado objeto cultural, visto que compreende o “processo de
interiorização progressiva das competências técnicas e cognitivas que operam entre os
indivíduos e os grupos que manejam cotidianamente estas tecnologias”, conforme pontua
Graciela Natansohn (2015), e que pode, inclusive, subverter os usos previstos. Nesse processo
estão envolvidos a subjetividade, a construção de desejos e imaginários, a posição social e a
participação ativa desses sujeitos na cultura. “As máquinas tecnológicas de informação e de
comunicação operam no núcleo da subjetividade humana, não apenas no seio das suas
memórias, da sua inteligência, mas também da sua sensibilidade, dos seus afetos”
(GUATTARI, 1992, p. 14).
Essa subjetividade plural, produzida a partir da interposição de instâncias individuais,
coletivas e institucionais, e de influências humanas e não-humanas, proposta por Guattari
(1992), é potencializada exponencialmente pelas relações e vínculos gerados pelas
possibilidades tecnológicas. Dessa forma é possível conceber no cotidiano novos modos de
existência, novas formas de interação, novas relações consigo e com o mundo.
Contribuições teóricas dos estudos culturais britânicos e dos estudos franceses sobre
consumo e usos das mídias e da tecnologia, ajudam a compreender o papel do agir
tecnológico cotidiano como uma “arte de fazer e usar” (CERTEAU, 1994), isto é, as
artes de inventar o cotidiano mediante formas sutis e corriqueiras - táticas, no dizer
do francês - para lidar com a oferta das indústrias culturais e da tecnologia. Esta
oferta tecnológica desenhada pelas corporações e instituições funciona como
estratégia para impor ideias sobre como viver com esses objetos enquanto as táticas

52

“através das quais os sujeitos expressam na criação e utilização de novos meios de comunicação e discursos, a sua vontade
e liberdade de expressar suas próprias necessidades, crenças e interesses” (tradução nossa).
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dos usuários e usuárias consistem em reapropriá-las e subvertê-las (Graciela
NATANSOHN, 2015).

Os princípios presentes na constituição da própria cibercultura, como a remixagem,
combinações, colagens e cut-up53 de informações a partir das tecnologias digitais (LEMOS,
2006), oferecem caminhos para uma maior autonomia e liberdade para os “templates” préfabricados ou à tentativa de se homogeneizar o público. O Tumblr, plataforma que será
apresentada a seguir, define-se com uma política de design e ordenamento minimalista,
porém, ainda assim, conforma nitidamente o seu espaço (template básico, regras da
comunidade, remoção de postagens, etc.). As jovens usuárias criam seus blogs e participam
ativamente dos processos técnicos da ferramenta, desenvolvendo temas, personalizando as
páginas (música, cursores), experimentando os recursos de indexação, mas principalmente,
utilizando as funcionalidades desta para intervir em seus próprios corpos.

3.2. O TUMBLR: “É AQUI QUE EU GRITO O QUE SOFRO CALADA”
Segundo definição de Adriana Braga (2008), blogs são sistemas de criação e
hospedagem gratuita de páginas pessoais na web, que foram possibilitados a partir de recursos
básicos para usuárias(os) que não dominavam a linguagem HTML54.
O tumblelog é uma espécie de microblogging com design minimalista, que contém
apenas postagens de links e textos curtos e objetivos, e que começou a ser utilizado em 2005.
Com a proposta de reunir em um só lugar a possibilidade de postar, de maneira simples e
rápida, mídias e formatos variados de conteúdos, a plataforma Tumblr (Figura 7) – termo
originado da expressão tumblelog, foi criada em fevereiro de 2007, pelos norte-americanos
David Karp e Marco Armente, e adquirida em maio de 2013 pelo Yahoo!. Atualmente possui
mais de 311,8 milhões de blogs cadastrados, já ultrapassou a marca de 138 bilhões de
postagens, e está disponível em 16 idiomas, segundo dados do próprio serviço55. Além da
possibilidade de publicação através de e-mail pré-programado, o acesso também pode ser
feito pelo aplicativo para dispositivos móveis, o Tumblerette.

53

Cut-up: técnica na qual um texto ou conjunto de textos são cortados, literalmente, em pequenas porções para depois serem
rearranjadas de modo a criar um texto novo.
54
HTML: HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de HiperTexto) é uma linguagem própria para escrever
documentos eletrônicos, compostos por páginas e links, que serão publicados na Web.
55
Disponível em: < https://www.tumblr.com/about>. Acesso em 29 ago. 2016.
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Figura 7 – Logos da plataforma Tumblr

Fonte: guia de identidade visual do Tumblr.56

Como plataforma global de interação social em rede, o Tumblr permite a integração
com diversas outras ferramentas e dispositivos, como o Facebook, Twitter, WordPress,
Blogger, Livejournal, Google Analytics e Flickr, e as postagens também podem ser
automaticamente publicadas nos serviços selecionados. O Tumblr vem se destacando como
uma ferramenta diferenciada, pois além de ser classificado como uma plataforma para blogs,
também funciona como rede social digital, através do método de seguir e ser seguido.
Segundo Raquel Recuero (2009), a associação blog + rede social oferecida pelo Tumblr não o
torna um serviço confuso ou difícil de ser utilizado, apenas multíplice.
Basicamente, as(os) usuárias(os) tem acesso a uma linha do tempo de postagens, onde
é permitido seguir outras inscritas(os) (Follow

), favoritar as postagens (Like

) e

reblogar um conteúdo de outro membro (Reblog

), semelhante ao Retweet (RT), recurso

do Twitter que ajuda as pessoas a compartilharem informações de outros(as) usuários(as)
rapidamente. O cadastro é simples e exige poucos dados (apenas e-mail, senha e nome de
usuário), e o(a) tumbleiro(a) pode customizar seu perfil utilizando temas57 disponibilizados
pelo Tumblr, HTMLs criadas por outras pessoas ou layout próprio caso conheça um pouco da
linguagem. O blog criado pode ser totalmente público, exclusivamente da(o) usuária(o), ou
privado, porém compartilhado com outras pessoas mediante uso de uma senha, e a URL58
pode ser substituída por um domínio próprio.
As(os) usuárias(os) podem publicar textos, imagens, vídeos, áudios, links, entre
outros, mas o grande sucesso do Tumblr está, justamente, no compartilhamento de imagens e
textos curtos, aos quais se associam palavras (tags ou marcadores), que facilitam encontrar
publicações sobre um determinado assuntos, e até mesmo segui-los para acompanhar as
atualizações dos tópicos de interesse.

56

Disponível em: < https://www.tumblr.com/logo>. Acesso em: 26 abr. 2015.
Tema é o visual que o blog tem no endereço web em computadores. A aparência é o que pode ser ajustada para uma
interface do blog nos dispositivos móveis, nas páginas de pesquisa e no popover que aparece quando alguém passa o cursor
sobre o nome de usuária(o).
58
URL: Uniform Resource Locator é o endereço de um recurso disponível em uma rede, seja internet ou intranet.
57
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Ao logar no Tumblr, a primeira tela refere-se ao painel de controle, chamado
Dashboard (Figura 8), cuja representação gráfica é uma casinha. Não há necessidade de
atualizar a página para saber se há novas postagens, pois um balão de notificação aparece
sobre o canto direito do símbolo, indicando o número

.

Figura 8 – Exemplo de Dashboard no Tumblr

Fonte: captura de tela no tumblog da autora (grifos nossos).

Os sete ícones dispostos no topo da página (Figura 8), acima da linha do tempo,
permitem respectivamente a publicação de texto, imagem, citação, link, chat, áudio e vídeo.
1. Texto – Não há limite de caracteres para escrita e é possível salvar o post como
rascunho e publicá-lo posteriormente.
2. Foto – podem ser adicionadas até 10 fotos por postagem, através de upload
direto, webcam ou URL de imagem, em JPEG, PNG ou GIF.
3. Citações – textos curtos colocados entre aspas após a publicação, com a
possibilidade de se inserir a fonte do conteúdo.
4. Links – apenas um espaço para compartilhar links, que podem ser
acompanhados de uma descrição.
5. Chat – os diálogos com as(os) seguidoras(es) podem ser publicados.
6. Áudio – é permitido o upload de um arquivo MP3 com no máximo de 10MB,
por dia, e os dados do artista e/ou nome do álbum e faixa podem ser inseridos
na descrição.
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7. Vídeo – é permitido o upload de arquivo MOV ou MP4, até o limite de
100MB, por dia. Links de vídeos hospedados no Vimeo, YouTube ou sites
similares podem ser incorporados no formulário de postagem.
Juntamente com as ferramentas de postagem, a dashboard apresenta em sua lateral
direita a área de “Blogs sugeridos”, que contém uma lista com quatro páginas propostas, e
que, à medida que são aceitas ou negadas, vão sendo substituídas por novas indicações, e a
seção “Radar”, que apresenta os blogs “escolhidos pela equipe”, ou seja, aqueles pertencentes
aos anunciantes/patrocinadores. Alguns temas criados para o Tumblr habilitam o recurso da
interação por comentários, através de ferramentas como o Disqus59, mas a plataforma
originalmente não utiliza sistema de comentários, visto que o objetivo é a reblogagem. Uma
outra forma dos membros interagirem é o recurso “Let people ask questions60” (Figura 9), que
quando ativo, permite que perguntas sejam feitas pelas(os) usuárias(os) para um determinado
blog que segue, inclusive de forma anônima.
Figura 9 – Exemplo de funcionamento da ferramenta Ask para o Tumblr “Fat”

Fonte: captura de tela no tumblog da autora.

Na parte superior da dashboard estão distribuídos os campos de 1- Busca, 2- Painel, 3Explore, 4- Mensagens, 5- Chat, 6- Atividade, 7- Conta, 8- Faça uma postagem (Figura 10).
Figura 10 – Ícones das funcionalidades distribuídas na parte superior da Dashboard no Tumblr

Fonte: captura de tela no tumblog da autora (grifos nossos).

59

Disqus: serviço online que oferece uma plataforma centralizada de discussões e postagem de comentários para sites e
blogs diversos.
60

“Deixe as pessoas perguntarem” (tradução nossa).

75

A dashboard é formada a partir do conteúdo publicado pelos blogs que a(o) usuária(o)
segue, em ordem cronológica, e o sistema de seguidores utilizado pelo Tumblr remete ao
serviço disponibilizado por alguns sites de redes sociais como o Twitter, por exemplo. Mas,
para Mark Coatney, jornalista e consultor de mídias digitais do Tumblr, “who is following
you isn’t that important. It’s not about getting to the 10,000-follower count. It’s less about
broadcasting to an audience and more about communicating with a community”61.
As publicações podem ser compartilhadas através da função reblog, e inclusive pode
ser feita a reblogagem de conteúdos sugeridos pela própria plataforma, sem que
necessariamente a(o) usuária(o) esteja seguindo aquele blog, o que resulta em um alto tráfego
de informações. O crédito das postagens é atribuído automaticamente, bem como a lista de
notes (notas) – relação de blogs que favoritaram ou também reblogaram o mesmo post.
Representada por um coração, a função Like indica que o conteúdo postado foi curtido
pela(o) usuária(o), e uma nota é atribuída ao post original. A relação das publicações favoritas
fica armazenada em um local específico no painel. A interação através das atividades de
curtir e reblogar podem sugerir a expressão da individualidade das(os) usuárias(os), a partir
do compartilhamento dos interesses, como aponta Raquel Recuero (2009).
Uma característica importante de ser destacada no Tumblr é o sistema de recuperação
de informações com o uso de tags62. Os marcadores podem ser atribuídos a qualquer
momento (durante uma postagem original ou republicação), para qualquer tipo de conteúdo
(áudio, texto, imagem, vídeo). Também é possível acompanhar tags específicas, através de
um atalho na dashboard, para ter acesso a postagens de interesse que possuam a palavrachave determinada. A ferramenta de busca por tags pode ser utilizada em pesquisas para toda
plataforma, somente nos blogs seguidos, no blog da(o) usuária(o), ou nos documentos do item
“Ajuda”.
O uso de indexadores automáticos de temas, ou hashtags, possibilita observar o
desenvolvimento de uma comunidade ao redor de um tema específico, criando um fluxo
coletivo de informação, e que pode ser formada ou dissolvida à medida que o interesse
aumenta ou diminui. São palavras-chaves relevantes que, associadas ao símbolo cerquilha (#),

61

“Não é tão importante quem está seguindo você. Nem se trata de chegar aos 10.000 seguidores. Tem a ver menos com a
difusão para uma audiência e mais com a comunicação com uma comunidade” (tradução nossa). Disponível em: <
http://www.nytimes.com/2010/08/02/technology/02tumblr.html?_r=0>. Acesso em: 28 set. 2014. Revisado em 26 ago. 2016.
62
Tag: palavra-chave ou termo descritivo associado a um conteúdo que permite uma classificação da informação.
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passaram a ser utilizadas em redes sociais na internet para agrupar um determinado tópico ou
discussão, o que torna as(os) usuárias(os) classificadoras(es) do próprio conteúdo.
A indexação permite que um mesmo post seja inserido em redes distintas ao mesmo
tempo, muitas vezes atingindo comunidades e espaços físicos os quais o autor da
postagem original nunca poderia ter acessado de outra forma. [O que possibilita] a
multiplicação exponencial dos laços sociais em rede, atuando de forma similar a
uma rede de conexões neurais (Lucia SANTAELLA e Renata LEMOS, 2010,
p.110).

As tags mais populares no Tumblr são exibidas na sessão “Explore” (Figura 11), assim
como o conteúdo “recomendado para você” que é baseado no histórico de favoritos e
reblogagem da(o) usuária(o). São sugeridos novos blogs para seguir, postagens com temáticas
semelhantes e outras termos para buscas.
Figura 11 – Exemplo da sessão “Explore” no Tumblr

Fonte: captura de tela no tumblog da autora (grifos nossos).

No campo de busca, na página principal da(o) usuária(o), pode ser efetuada a pesquisa
por tags (Figura 12). Os resultados podem ser classificados por ordem cronológica ou por
popularidade (número de notas), e pode ser aplicado um filtro para selecionar o tipo de
conteúdo (texto, foto, áudio, vídeo, etc.).
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Figura 12 – Exemplo de busca da tag “ANAMIA” no Tumblr

Fonte: captura de tela no tumblog da autora (grifos nossos).

O mercado de temas premium para personalização dos tumblogs é uma importante
fonte de renda do Tumblr, mas o fluxo de publicidade, através de postagens patrocinadas e
sugestão de blogs para serem seguidos tem crescido consideravelmente. Essas postagens são
praticamente idênticas às convencionais, com o diferencial de não possuírem a opção de
reblogagem, apenas de curtida (Figura 13). Por serem quase indistinguíveis de um post
regular, são mais prováveis de serem clicadas do que os anúncios em formato de banners,
localizados nas extremidades. Já as páginas corporativas dos patrocinadores são exibidas
dentro da seção Radar, descrita anteriormente.
Figura 13 – Exemplo de post patrocinado no Tumblr

Fonte: captura de tela na dashboard do tumblog da autora (grifos nossos).
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Um outro tipo de anúncio que começa a ganhar visibilidade nas dashboards são os
Tumblr Sponsored Apps (Figura 14), destinados à publicidade para jogos ou aplicativos para
dispositivos móveis, e que ao serem clicados, direcionam as(os) usuárias(os) para as lojas da
Apple ou Google Play, para compra ou download gratuito. Nessa forma de postagem, os
conteúdos podem ser reblogados, curtidos ou compartilhados em outras plataformas. Todos os
anúncios patrocinados são baseados nos hábitos e estilo de vida das(os) utentes, mesmo que
seja mais difícil a segmentação na plataforma, em virtude dos poucos dados que são
oferecidos no momento do registro da conta.
Figura 14 – Exemplos de Tumblr Sponsored Apps

Fonte: captura de tela na dashboard do tumblog da autora (grifos nossos).

No canto direito da postagem, aparece um ícone em formato de cifrão

, que dá

acesso à política de publicidade na plataforma, informando que para sustentar a gratuidade do
serviço serão colocados “alguns anunciozinhos” no Tumblr (Figura 15). Assim como podem
ser conferidas as modalidades de publicação caso a(o) usuária(o) deseje ter seus próprios
anúncios divulgados, e através de quais elementos a publicidade é formatada e dirigida para
cada público.
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Figura 15 – Apresentação da política de publicidade do Tumblr para as(os) usuárias(os)

Fonte: página de ajuda do Tumblr (grifos nossos)63.

Segundo dados do relatório da pesquisa GWI Social Summary, da Global Web Index,
realizada em 2014, com cerca de 170.000 usuárias(os) de internet, em 32 países (exceto a
China), o Tumblr é a rede social mais utilizada por internautas entre 13 e 25 anos, ficando o
Instagram64 com o segundo lugar (Gráfico 1). Seu público é majoritariamente formado por
jovens mulheres, conforme informações apresentadas pela empresa de marketing digital
Quantcast, através de acesso direto ao tráfego de dados da plataforma (Gráficos 2 e 3).

63

Disponível em: < https://www.tumblr.com/docs/br/relevantads>. Acesso em: 31 mai. 2016.
Instagram: rede social estabelecida a partir de um aplicativo gratuito para celular, disponível para usuárias(os) dos sistemas
operacionais Android e iOS, que se estabelece através do compartilhamento de imagens e vídeos curtos com as(os)
seguidoras(es). Foi adquirida pelo Facebook em 2012. URL: https://www.instagram.com/.
64
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Gráfico 1 – distribuição do público por idade nas principais redes sociais na internet (2014)

Fonte: Global Web Index65
Gráficos 2 e 3 – público do Tumblr por gênero e idade (2013)

Fonte: Quantcast66

65

Disponível em: < http://www.globalwebindex.net/blog/gwi-social-q4-2014-the-latest-social-networking-trends>. Acesso
em: 11 jul. 2015.
66
Disponível em: < http://unwrapping.tumblr.com/post/43854304176/tumblr-demographics>. Acesso em: 11 jul. 2015.
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O fato de exigir poucos dados da(o) usuária para criação do blog, e que não
necessariamente são verídicos – podem servir exclusivamente para cadastro na plataforma,
faz com que ter um Tumblr não signifique seguir e ser seguida(o) por pessoas conhecidas de
outros círculos sociais, mas apenas aquelas que possuem os mesmos interesses, formando um
feed de conteúdos altamente seletivo. Para o público jovem, o blog passa a ser uma espécie de
“diário de sentimentos com cadeado”, cujo conteúdo torna-se “secreto” para os familiares
(Figura 16), diferente do Facebook, por exemplo, mas pode ser dividido com aquelas pessoas
que não fazem qualquer oposição ao que foi revelado, e que, ao contrário, compreendem,
endossam e parabenizam as ideias e comportamentos, ainda que sejam condutas de risco.
Figura 16 – Tumblr como “diário de sentimentos”

Fonte: tumblog futura-borboleta-pretty67.

São criados laços de afinidade que extrapolam as realidades próximas fisicamente
(casa, escola, clube, etc.), mas que se fortalecem a partir da comunhão dos mesmos interesses,
aspirações, idolatrias. É seguindo essa lógica que muitas jovens têm utilizado o Tumblr para
externar a complexa e sofrida relação com o corpo (o seu e o das outras), e para formar uma
rede de compartilhamento de conteúdos pró-anorexia/bulimia (Figura 17).

67

Disponível em: < http://futura-borboleta-pretty.tumblr.com/post/138853587045>. Acesso em: 20 fev. 2016.
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Figura 17 – Tumblr como espaço onde se pode extravasar sentimentos aprisionados em outras esferas sociais

Fonte: tumblog persuaadir.68

Como afirma Raquel Recuero (2005), “a comunicação mediada por computador,
enquanto forma inicialmente anônima de interação social, proporciona a esses grupos a
oportunidade de organizar-se de modo discreto, fundamental para que suas iniciativas
continuem desconhecidas de sua vida off-line”, visto que os transtornos alimentares e a
exaltação da magreza doentia como corpo ideal não são assuntos que recebem aprovação em
outros meios. Fiscalizadas nessas outras instâncias, as jovens recorrem ao Tumblr para
escapar das possíveis reprimendas e obter a força necessária para persistir na obstinada busca
pela magreza. “A rede social tem a função crucial de suporte para os distúrbios alimentares e
é crucial para as garotas que encontrem suporte e apoio junto a outras, que compartilham do
mesmo problema” (Raquel RECUERO, op.cit).
Constrói-se uma espécie de mundo particular, onde as rotinas, exigências e
comportamentos não sadios, característicos das pacientes acometidas por transtornos
alimentares, são compartilhados e defendidos fervorosamente não como sintomas de um
grave distúrbio, mas como um estilo de vida eleito.
Esse refúgio passa a se assemelhar a um lar, que segundo Lemos (2013b),
“caracteriza-se por ser um espaço imaginário, simbólico; um conjunto de práticas concretas e

68

Disponível em: < http://persuaadir.tumblr.com/post/37747941422>. Acesso em: 11dez. 2015.
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rituais imaginários que fazem de minha casa algo sem igual”, um paraíso de nossa
individualidade privada (Figura 18).
Figura 18 – Captura de tela de uma postagem sobre a transformação do Tumblr em “lar”

Fonte: tumblog poeta-diferenciada.69

O Tumblr, na qualidade de rede sociotécnica, e suas(seus) usuárias(os) se associam de
tal maneira que produzem novas condições de existência, novas condições associativas,
borrando as fronteiras entre a carne e a tela digital, onde ambos são mediadores e engendram
um coletivo complexo, articulado e dinâmico. Dessa forma, a plataforma adquire agência
significativa nas transformações e situações cotidianas (autorizando, sugerindo, influenciando,
proibindo, etc.), deixando de ser entendida apenas como artefato, e o corpo passa a ser
constituído também pelos atributos oriundos dessa inter-relação entre os actantes.
Na atualidade, Bruno Latour (2004) afirma que ter um corpo é ser afetado, movido
e efetuado por conexões com outros humanos e não-humanos. Isso significa dizer
que o corpo é o efeito de redes de articulação que ligam humanos e dispositivos
técnicos os mais heterogêneos e díspares. Um corpo que learn to be
affected (Latour, 2004), o que é dizer um corpo colocado em movimento devido à
ação de outras entidades e afetado pelas diferenças, passível constantemente de ser
alterado (LEMOS, 2013, p.65).

69

Disponível em: < http://poeta-diferenciada.tumblr.com/post/126211479222/o-tumblr-%C3%A9-mais-que-uma-redesocial-%C3%A9-um-lar>. Acesso em: 02 mar. 2015.
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Figura 19 – Tirinha dedicada à relação afetiva com o Tumblr

Fonte: tumblog inculpatus.70

Compreender as relações estabelecidas entre as pessoas, a internet e os dispositivos
digitais é importante para se perceber o processo de apropriação tecnológica que dá novos
sentidos, usos e objetivos às práticas desenvolvidas, “agindo como mediações que lhes
permite manter seu próprio horizonte de compreensão do mundo”, destaca Graciela
Natansohn (2015). Mediando os testemunhos compartilhados no território de interações
propiciado pelo Tumblr, os dados imagéticos que fruem entre as diversas telas revelam como
a corporeidade feminina baseada na magreza extrema é acompanhada de uma carga
emocional bastante nociva e destrutiva, e como passa a ser construída coletivamente no e pelo
digital.

70

Diálogo: 1) – Estou tão sozinha. 2) – ... não, não está. – Hã? 3) – Estou aqui. 4) – Sempre estarei aqui pra
você. – Oh, Tumblr (tradução nossa). Disponível em: < http://inculpatus.tumblr.com/post/1477416857/a-quick-comic-i-

did-dedicated-to-those-who-love>. Acesso em: 02 mar. 2015.
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4. PESQUISA
MAGRA”

EMPÍRICA:

“FICO

HORAS

ME

IMAGINANDO

Neste último capítulo são apresentados os recursos metodológicos aplicados na
investigação, o processo para construção dos dados e delimitação da amostragem, e os
resultados da análise do objeto, a partir de 95 (noventa e cinco) imagens fotográficas e cards,
divididas em seis categorias (corpo-desejo, corpo-disciplina, corpo-mídia, comparativos,
desafios de magreza, e Tumblr actante).
Vivemos em um mundo imagético e midiático, cuja linguagem e comportamentos são
direcionados, cada vez mais, pelo visual, e onde as imagens passam a ser percebidas não
como um banco de dados de registros do tempo, mas como poderosos actantes que interferem,
modificam e conformam os indivíduos, pautando a comunicação e os relacionamentos. “Não
se trata de ‘existo, estou aqui’, mas de ‘sou visível, sou imagem’ – visual, visual!”
(BAUDRILLARD, 2010, p.30).
Como propôs Foucault (2006), é sobre o corpo que se exprimem e se entrelaçam as
vivências estigmatizantes do passado e os desejos e anseios futuros, e mergulhado nos apelos
do visual, materializa na própria carne os conflitos, lutas e desenlaces dessa relação tão
íntima, e muitas vezes destrutiva. Corpo e imagem não se dissociam, estão em uma eterna
vivência de se configurar, transformar, padronizar, compor.
Dessa forma, o corpo pode ser visto não como uma mídia de si mesmo, que se
apresenta como uma trama, como um sem fim de entrelaçamentos de informações, palavras,
imagens, sons, dentro do contexto da lógica digital da hibridização. Corpo é texto, quando se
compreende que esse último não se restringe à escrita, mas ao enredar de informações
diversas que incluem “dados verbal, visual, oral e numérico, na forma de mapas, impressos, e
música, de arquivos de sons gravados, de filmes, vídeos e quaisquer informações armazenadas
em computador” (McKENZIE, 2004, p.13), tomando por base a origem da própria palavra –
do latim textus, derivada do verbo texere, que significa tecer, entrelaçar.
O corpo é texto vivo, cujo tecido enunciativo revela, agrega e enuncia diversos valores
e atributos socioculturais, tendo a imagem como uma extensão discursiva que também lhe
engendra. Entrecruzar elementos diversos, com a possibilidade de adicionar, retirar e
modificar partes da estrutura, também é uma característica do ciberespaço, segundo Lemos
(2013b). Como um “hipertexto mundial interativo”, diversas ideias e conceitos são associados
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de forma a permitir a não linearidade das conexões estabelecidas, com links71 que possibilitam
uma fruição diferenciada. Esse cenário de possibilidades múltiplas, de formas de agir, intervir,
(re)construir e (re)significar tão diversas, e que borra as fronteiras das relações consigo e com
os tantos outros que se apresentam conectados digitalmente, traz a cibercultura para o cerne
dos vívidos paradoxos que habitam a dimensão corporal.
As imagens passam a constituir a realidade das telas, e publicá-las em blogs ou sites de
redes sociais se tornam essenciais para a construção da identidade do indivíduo, revelando
aspectos de sua personalidade e criando narrativas visuais que se manifestam no desejo da
sociedade contemporânea de comunicar. Os conteúdos relativos ao corpo, seus ideais de
perfeição e beleza, que são compartilhados exaustivamente na internet, refletem as
convenções, códigos e contextos de uma corporeidade que pode/deve ser manipulada para o
alcance do pertencimento e inserção social.

4.1. METODOLOGIA: “CHORAR PODIA EMAGRECER”
4.1.1 MARCO METODOLÓGICO
Cada pesquisa necessita de um desenho metodológico específico, que deve ser
desenvolvido a partir da complexidade do objeto e sua teorização (GERBASE, 2014, p.20).
Quando há a convergência de métodos, visando a integração de orientações diversas, e que
resulta em um aparato metodológico peculiar, denomina-se a técnica de ‘multimétodo’
(Adriana BRAGA, 2008, p.96). Nesse tipo de investigação, o(a) pesquisador(a) coleta, analisa
e mistura múltiplas formas de dados qualitativos ou quantitativos, permitindo minimizar as
lacunas que possam ser oriundas da adoção de um único método, e que se possa chegar a um
entendimento mais completo.
São muitos os benefícios apontados ao se utilizar uma perspectiva multimetodológica,
visto que técnicas distintas são aplicadas de forma complementar, ampliando o olhar e o
alcance de resultados da pesquisa. “A composição multiescalar e multimetodológica favorece
percepções holísticas e viabiliza o cruzamento de informações, potencializando a validade dos
resultados da pesquisa” (Suely FRAGOSO, Raquel RECUERO e Adriana AMARAL, 2015,
p.69).

71

Os links funcionam como “portas” virtuais que abrem caminhos para outras informações (LEMOS, 2013b, p.122).
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Assumindo-se a noção de que “pesquisa é construção” (GERBASE, 2014, p.13), foi
extremamente valiosa e necessária para essa investigação a combinação do aporte teórico
fornecido pela pesquisa qualitativa, com aspectos da netnografia e análise de imagem,
conforme descreve-se a seguir.
4.1.1.1 Metodologia Qualitativa
A abordagem qualitativa é adotada quando os problemas de pesquisa requerem muito
mais um aprofundamento das questões do que um resultado generalizado, “visa uma
compreensão aprofundada e holística dos fenômenos em estudo e, para tanto, os contextualiza
e reconhece seu caráter dinâmico, notadamente na pesquisa social” (Suely FRAGOSO,
Raquel RECUERO e Adriana AMARAL, op. cit, p.67). Quando dentro de um tema de
pesquisa, o objeto selecionado pelo(a) investigador(a) não possui elementos diretamente
relacionados, mas que se destacam e despertam o interesse de investigação, é necessária a
aplicação de técnicas qualitativas, que, paulatinamente, permitem a aproximação, exploração
e reconhecimento dos fenômenos.
A seleção de situações informacionalmente ricas e elementos significativos, para
estudo em profundidade, faz parte do desenho da amostragem qualitativa – dados simbólicos
em um determinado contexto. “Em suma, as ‘decisões do design da pesquisa podem,
verdadeiramente, ser vistas como analíticas – um tipo de redução antecipatória dos dados –
porque elas restringem análises posteriores ao eliminar certas variáveis e relações e
direcionam a atenção para outras’” (HUBERMAN e MILES, 1994 apud Suely FRAGOSO,
Raquel RECUERO e Adriana AMARAL, op. cit, p.54).
Desenvolver uma pesquisa qualitativa, portanto, pressupõe uma delimitação de tempoespaço de determinado fenômeno por parte do(a) investigador(a), descrevendo-o e
decodificando-o de maneira interpretativa e intuitiva. É necessário rigor e empenho para
registrar os dados, organizá-los, e criar uma codificação passível de posterior análise.
4.1.1.2 Netnografia
A etnografia é considerada, segundo Arilda Godoy (1995, p.21), uma das diferentes
possibilidades de abordagem qualitativa, juntamente com a pesquisa documental e o estudo de
caso, e tem se destacado como um dos métodos mais conhecidos e utilizados há alguns anos.
A pesquisa etnográfica abrange a descrição dos eventos que ocorrem na vida de um
grupo (com especial atenção para as estruturas sociais e o comportamento dos
indivíduos enquanto membros do grupo) e a interpretação do significado desses
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eventos para a cultura do grupo. [...] O trabalho de campo é o coração da pesquisa
etnográfica, pois sem um contato intenso e prolongado com a cultura ou grupo em
estudo será impossível ao pesquisador descobrir como seu sistema de significados
culturais está organizado, como se desenvolveu e influencia o comportamento
grupal (Arilda GODOY, 1995, p.28).

A cunhagem do termo Netnografia é atribuída a Robert Kozinets, e, segundo o autor,
serve para balizar e pontuar as diferenças do método etnográfico quando adaptado aos
ambientes do mundo digital, e que enfrenta um grande desafio para “preservar os detalhes
ricos de observação e campo etnográfico usando o meio eletrônico para ‘seguir os atores’”
(Adriana BRAGA, 2008, p.84).
Netnografia: neologismo criado no final dos anos 90 (net + etnografia) para
demarcar as adaptações do método etnográfico em relação tanto à coleta e análise de
dados, quanto à ética de pesquisa. Muitas vezes é descrita apenas como
monitoramento de sites e grupos on-line (Suely FRAGOSO, Raquel RECUERO e
Adriana AMARAL, op. cit, p.198-199).

Como proposta investigativa que alia métodos ativos e participativos importantes para
se compreender as transformações sociais advindas da cibercultura, a netnografia ajuda a
pesquisar elementos diversos como “fóruns, chats e grupos de discussão, blogs, audiovisuais,
fotografias, comunidades de podcasting, mundos virtuais, jogadores de videogames em rede e
sites de redes sociais” (KOZINETS, 2014, p.4). Para Suely Fragoso, Raquel Recuero e
Adriana Amaral (op. cit, p. 17), “a internet pode ser tanto objeto de pesquisa (aquilo que se
estuda), quanto local de pesquisa (ambiente onde a pesquisa é realizada) e, ainda, instrumento
de pesquisa (por exemplo, ferramenta para coleta de dados sobre um dado tema ou assunto)”.
Realizar uma netnografia exige cumprir os procedimentos estabelecidos pelo método:
entrée72, coleta de dados, análise e interpretação, ética de pesquisa e validação com os
membros pesquisados (member checks) (KOZINETS, 2002). Quando a metodologia não será
utilizada como um todo, mas alguns elementos desta serão considerados como aporte,
principalmente nas etapas observacionais e descritivas, diz-se que se trata de um estudo com
inspiração netnográfica.
Compreendemos estudos de inspiração etnográfica 73 como aqueles que não utilizam
a etnografia como metodologia, mas apenas como narrativa ou que se utilizam de
partes dos procedimentos etnográficos de pesquisa, mas não chegam a ir a campo,
embora possam incorporar protocolos metodológicos e práticas de narrativa como

72
73

Entrée: formulação da pergunta de pesquisa e identificação da comunidade online que será investigada.

Na obra “Métodos de pesquisa para internet”, as autoras propõem uma reflexão sobre o uso do termo netnografia, e a
possibilidade de se retomar o uso da expressão etnografia, mesmo que adaptada ao ambiente digital, mas evidenciam que a
questão ainda necessita discussão mais aprofundada.
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histórias de vida, biografias ou documentos para compor a análise dos dados (Suely
FRAGOSO, Raquel RECUERO e Adriana AMARAL, op. cit, p. 168).

Essa investigação assume-se, portanto, como tendo inspiração netnográfica, visto que
sua problemática se relaciona com a própria comunicação mediada pela tecnologia digital,
“cuja particularidade temporal borra as fronteiras de corporificação/descorporificação da
sociedade”, não podendo desconsiderar o contexto em que se insere e os seus padrões de
comportamento sociocultural (Suely FRAGOSO, Raquel RECUERO e Adriana AMARAL,
op. cit, p.172). Na internet, os sentimentos que afloram e as interações que se estabelecem não
estão descolados, em suspenso, restritos ao digital, ao contrário, refletem diretamente nos
indivíduos, que constroem suas vidas a partir da apropriação das tecnologias, tanto na
dimensão histórica quanto técnica e simbólica.
Apesar da necessidade de imersão no campo investigado, o(a) pesquisador(a) não
necessariamente precisa revelar a sua identidade ou a intenção da pesquisa, cabendo ao(à)
mesmo(a) a decisão de permanecer ou não em silêncio, após avaliar se os dados podem ser
invalidados ou comprometidos caso se opte pela aproximação transparente. As práticas de
lurking74, ou observação silenciosa, são bastante utilizadas quando há “questões de ordem
ética e de privacidade em relação aos informantes, tais como faixa etária, pré-julgamentos ou
material/conteúdo sensível (como doenças, representações midiáticas dos grupos, etc.)”
(Suely FRAGOSO, Raquel RECUERO e Adriana AMARAL, 2015, p.193). Esse tipo de
observação possibilita compreender as dinâmicas de interação entre as(os) participantes de um
site de rede social, por exemplo, sem interferir de maneira prejudicial à compreensão mais
detalhadas das trocas ali estabelecidas.
A netnografia aposta na experiência do(a) pesquisador(a) como um rica fonte de
dados, e se constitui como um aporte teórico que colabora na compreensão do complexo papel
da comunicação mediada por computador e das TICs75 na sociedade contemporânea.
4.1.1.3 Análise de Imagem
O intenso volume de informações visuais produzido pelo compartilhamento virótico
de imagens desempenha um papel fundamental na produção de discursos e na formação dos
sujeitos, e “favorece uma rede de associações de imagens, que dá lugar à tessitura do texto

74
Lurking (do inglês to lurk, espreitar): modalidade de participação em ambientes digitais que consiste em observar
mensagens e imagens deixadas por outros/as participantes, sem deixar registros escritos (Adriana BRAGA, 2008, glossário).
75
TIC: abreviação de Tecnologias da Informação e Comunicação.
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não-verbal. A apreensão dessas relações, por sua vez, revela o discurso que se instaura pelas
imagens, independente da sua relação com qualquer palavra”, esclarece Tânia Souza (2001).
É precisamente essa capacidade das imagens de comunicar uma mensagem que
constitui o aspecto principal de sua análise. Em outras palavras, interessa à Análise
da Imagem compreender as mensagens visuais como produtos comunicacionais,
especialmente aquelas inseridas em meios de comunicação de massa: fotografias
impressas em jornais, anúncios publicitários, filmes, imagens difundidas pela
televisão ou ainda disponíveis na Internet (Iluska COUTINHO, 2011, p. 330).

Na cibercultura, as imagens tem se tornado um dos signos mais utilizados pelos
sujeitos para dialogar e produzir sentidos, e a leitura do texto de imagens, que, assim como as
palavras, também são compostas por marcas de heterogeneidade (como o implícito, o silêncio,
a ironia, a dor, etc.), se dá principalmente em função dos modos de interação. Normalmente, o
processo de análise de registros visuais e de significação da imagem se restringe a duas
vertentes fundamentais:
ou se toma a imagem da mesma forma como se toma o signo linguístico, discutindolhe as questões relativas à arbitrariedade, à imitação, à referencialidade, ou se toma a
imagem nos traços específicos que a caracterizam, tais como extensão e distância,
profundidade, verticalidade, estabilidade, ilimitabilidade, cor, sombra, textura, etc.,
buscando-se a definição de que modo se dá a apreensão (ou leitura?) da imagem
naquilo que lhe seria específico (Tânia SOUZA, 2001, p.66).

Entretanto, diante da “importância social das imagens, de sua multiplicação
aparentemente infinita, de sua intensa circulação, de sua pregnância ideológica, de sua
influência”, como afirmou Aumont (2012, p. 327), torna-se inviável uma proposta de leitura e
análise de imagem que desconsidere o sujeito, elemento que lhe atribui sentido, significado e
valores, a partir de referenciais próprios que não podem ser descartados do processo
investigativo. Esse seria, portanto, um dos desafios para a prática desse tipo de análise, onde
além das dificuldades para se transpor os signos imagéticos em nominais, bem como o exame
dos elementos não-verbalizados da tessitura, deve-se considerar, durante todo o percurso, o
sujeito socioculturalmente constituído. Para Susan Sontag (2004), a imagem é um elemento
de extrema importância para compreensão dos processos históricos e formação de discursos, e
para determinar as necessidades e preferências dos indivíduos.
Toda foto tem múltiplos significados; de fato, ver algo na forma de uma foto é
enfrentar um objeto potencial de fascínio. A sabedoria suprema da imagem
fotográfica é dizer: ‘aí está a superfície. Agora, imagine – ou, antes, sinta, intua – o
que está além, o que deve ser a realidade, se ela tem este aspecto’ (Susan SONTAG,
2004, pos. 316).
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Em uma cultura progressivamente digitalizada, onde a produção, disseminação e troca
de imagens familiariza cada vez mais os indivíduos com a linguagem fotográfica, por
exemplo, não há como defini-las como “apenas um veículo neutro ou transparente para
momentos isolados e emoldurados do tempo real”, como revela Charlotte Cotton (2013,
p.246). É o que também aponta Amparo Lasén (2012, p.13), ao afirmar que “las imágenes y
actividades fotográficas que implican distintos individuos y dispositivos técnicos no sólo
presentan y representan entidades que se encontraban ahí, sino que contribuyen a la
configuración y transfiguración de los cuerpos y de los sujetos”76.
É válido ressaltar que tem se tornado necessária a combinação de métodos
investigativos que proponham observar a intertextualidade presente nas imagens, da interação
entre o verbal e o não-verbal, indo além do escrutínio técnico e dissecação em partes lógicas
(KESKE, 2008). A proposta dessa investigação foi perfazer um processo de análise das
imagens aliado a esse referencial que permite uma apreciação mais livre, afastando a ideia de
decifrá-las, mas de interpretá-las a partir da experiência visual que se apresentou à
pesquisadora.
O ato de ver não é o ato de uma máquina de perceber o real enquanto composto de
evidências tautológicas. O ato de dar a ver não é o ato de dar evidências visíveis a
pares de olhos que se apoderam unilateralmente do ‘dom visual’ para se satisfazer
unilateralmente com ele. Dar a ver é sempre inquietar o ver, em seu ato, em seu
sujeito. Ver é sempre uma operação de sujeito, portanto uma operação fendida,
inquieta, agitada, aberta. Entre aquele que olha e aquilo que é olhado (DIDIHUBERMAN, 1998, p.77).

4.1.2 CONSTRUÇÃO DOS DADOS
Metodologia é cartografia de escolhas, e, tão importante quanto definir e apresentar o
marco metodológico, é o processo descritivo do percurso para construção dos dados que
foram analisados.
A trajetória inicial dessa pesquisa formou-se a partir do momento em que passei a me
deparar, na dashboard da minha conta pessoal no Tumblr, com imagens que me remeteram
tanto ao meu passado bulímico, quanto à temática thinspiration que já havia estudado no
trabalho de conclusão de curso da graduação, e que despertaram meu interesse para uma
investigação mais aprofundada. Para Christine Hine (2004, p.13), “o etnógrafo se estabelece
em um mundo intermediário, sendo simultaneamente um estranho e um nativo. Ele deve
76

“As imagens e atividades fotográficas que envolvem diferentes indivíduos e dispositivos técnicos não só apresentam e
representam entidades que ali estavam, mas contribuem para a configuração e transfiguração dos corpos e dos sujeitos”
(tradução nossa).
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conhecer a cultura que estuda para compreender seu funcionamento, sem deixar de manter a
distância necessária para poder dar conta dela”. A compreensão da cibercultura e do
funcionamento do Tumblr, bem como do universo bulímico, foi fundamental para a
interpretação do fenômeno estudado, porém, também se mostrou um grande desafio nesse
percurso metodológico, manter o distanciamento indispensável para não ocasionar qualquer
comprometimento da coleta e das análises.
Como diria Susan Sontag (2004), a intensidade somática das imagens me chamou, me
convidou para um mergulho sem volta. O primeiro passo para experienciar esse conteúdo foi
a definição do corpus e da amostragem. Segundo Suely Fragoso, Raquel Recuero e Adriana
Amaral (2015, p.53), “corpus seria a fração da realidade que corresponde ao universo de
ocorrência do fenômeno que se pretende observar, e a amostra passaria a ser, então, um
subconjunto do corpus”. Como unidade investigativa, o Tumblr já corresponderia a um
universo de pesquisa reduzido, visto que se “trata de uma parcela específica da web que, por
sua vez, é uma fração também bastante bem definida da internet” (Suely FRAGOSO, Raquel
RECUERO e Adriana AMARAL, 2015, p.72). Porém, mesmo sendo considerado apenas uma
parte da web, era humanamente impossível trabalhar com todo o conteúdo postado na
plataforma, ainda que se relacionasse apenas com o tema thinspiration.
Foram definidos, portanto, os primeiros critérios de amostragem, considerando as
seguintes etapas:
1.

a criação de um perfil, independente da minha página pessoal, que permitisse seguir
páginas dedicadas ao thinspiration, com o intuito de realizar uma observação
silenciosa inspirada na netnografia, que não foi apropriada em sua totalidade, mas
que forneceu elementos importantes para a análise posterior;

2.

A captura de imagens que eram compartilhadas nesse meio digital, a partir do
mecanismo de busca da plataforma, observando as seguintes considerações: i)
imagens associadas às hashtags #thinspiration #ana #anorexia #magreza; ii) aquelas
que apresentassem corpos expostos (podendo ser fotografias, gravuras, ilustrações,
etc.); iii) dentro do recorte de tempo de agosto de 2014 a setembro de 2015; iv) que
possuíssem acima de 1000 interações (notes = reblog e like).
Na netnografia, “os dados ainda podem consistir de notas de campo do pesquisador

sobre as experiências de campo, combinados com artefatos da cultura ou comunidade”
(KOZINETS, 2002). A imersão proporcionada pela página criada para a pesquisa foi de
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extrema importância para compreender as dinâmicas de postagem e usos do Tumblr, e revelou
informações que provocaram alterações no percurso de definição da amostragem, porém, é
válido ressaltar que não se trata de um estudo de rede social. A investigação não esteve focada
em uma possível comunidade formada pelas jovens tumbleiras, mas nas estratégias imagéticas
e discursivas da construção digital do corpo anorético feminino.
A partir dessa exploração, pude notar que o recorte por representatividade numérica,
em que seriam selecionadas as postagens com um determinado número de interações, não
poderia ser considerado para a coleta, visto que a busca através da indexação não revelava as
imagens com as maiores notificações (Figura 20). Enquanto as que estavam acompanhadas
das hashtags possuíam cerca de 400 notas, aquelas sem nenhuma representação temática
chegavam a ter 40.000 ou mais, demonstrando que, prosseguir com esse critério inviabilizaria
a análise de imagens bastante significativas para o movimento thinspiration. Uma leitura
possível dessa ocorrência seria o funcionamento do algoritmo que obsta os conteúdos que
ferem as regras da comunidade do Tumblr, a respeito de temáticas autolesivas, e os substitui
por uma imagem padrão de bloqueio, o que faz com que estes sejam frequentemente
repostados, e, consequentemente, tenha o número de notas diminuído. Essa observação será
retomada com mais detalhes na última categoria de análise.
Figura 20 – Exemplo de uma mesma imagem com diferentes números de interações, com e sem indexação
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Fonte: tumblogs zielonykosmita / comatosebutaudible (grifos nossos).

77

Disponível em:
<http://zielonykosmita.tumblr.com/post/35641872219>. Acesso: em 11 nov. 2015.
<http://comatosebutaudible.tumblr.com/>. Acesso em: 12 fev. 2016.
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A aproximação com o universo thinspiration no Tumblr também me permitiu ter
acesso a termos que não me eram comuns (nem na minha adolescência, nem como
pesquisadora), o que fez aumentar o número de hashtags pesquisadas. As buscas revelaram
imagens fotográficas extremamente intensas e expressivas, o que me fez descartar, para esse
estudo, as gravuras e ilustrações. Dessa forma, no segundo critério de amostragem após
ajustes, foram efetuadas:
1.

a remoção do critério de número de interações;

2.

a ampliação das hashtags observadas: #thinspiration #ana #anorexia #magreza
#magra #donteat, #bellybuttonchallenge #bikinibridge #collarbones #thighgap;

3.

a decisão de que se utilizaria apenas imagens fotográficas de corpos femininos
(totalidade ou fragmentos).
Diante do volume de imagens que retornou dessas buscas, mesmo com os recortes

definidos, o último critério passou a ser intencional, tipo de amostragem que se caracteriza
por uma escolha proposital, “seguindo critérios do pesquisador e interesse científicos,
conforme características várias deliberadamente eleitas pelo pesquisador. O pesquisador
justificará a inclusão de pessoas no estudo baseado em múltiplas variáveis” (TURATO, 2003,
p.357), e uma das possibilidades de escolha é o critério de homogeneidade fundamental, onde
pelo menos um atributo é comum a todos os elementos, e a característica-chave que os atrela é
o próprio tema da pesquisa. Leva-se em consideração, portanto, a experiência e o julgamento
do(a) pesquisador(a) no campo examinado, elegendo as características particulares do objeto
em estudo, que poderá proporcionar os subsídios necessários para análise (MATTAR, 1996,
p.132). Esse tipo de amostra se aplica quando não há uma intenção de se generalizar os
resultados obtidos, demarcando as especificidades que a representam.
A opção por observar ou enfatizar uma ou mais características da imagem na análise
está diretamente relacionada aos objetivos do projeto, às questões de pesquisa, assim
como a própria seleção dos registros visuais a interpretar, procedimento fundamental
nesse tipo de metodologia. Afinal, ‘se a imagem contém sentido, este tem de ser
‘lido’ por seu destinatário, espectador: é todo o problema da interpretação da
imagem’ (AUMONT, 1993) (Iluska COUTINHO, 2011, p.339).

Em resumo, esta investigação voltou sua atenção para a busca de interpretações mais
densas, com base na inferência e vivência da pesquisadora, uma vez que “ao selecionar o tipo
de imagem a ser analisado, definir o objeto de seu estudo (de natureza empírica nesse caso), o
analista já indica a relevância daquele tipo de mensagem para responder a suas questões de
pesquisa” (Iluska COUTINHO, 2011, p.331) (Quadro 3).
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QUADRO 3 - PERCURSO DE DEFINIÇÃO DA AMOSTRAGEM

Fonte: própria autora.

É interessante destacar que no processo de busca dos elementos que participam da
construção digital do ideal de perfeição feminina, o corpo anorético se mostrou o seu exemplo
mais emblemático. Porém, não é o único modelo de imagem que aparece nas buscas com
essas tags, outros tipos também corroboram com essa ideia, podendo ser reunidos em quatro
grupos: alimentos (Figura 21), elementos dietéticos (Figura 22), escritos (Figura 23), e
ilustrações (Figura 24).
Figura 21 – Representação das postagens do grupo Alimentos

Fonte: tumblogs dance-and-romance / weightless-b0nes / herslowdisappearance78 (edição da autora).

78

Disponível em:
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Na figura 21 estão retratados os principais itens que são permitidos nas dietas ana/mia:
água, goma de mascar e refrigerante zero calorias. Chás e produtos a base de cafeína (sem
açúcar) também são utilizados para acelerar o metabolismo e dar energia para se exercitar,
vinagre para cortar o apetite e algodão molhado para dar a falsa ideia de saciedade. Comer
algo que já estava no lixo também é comum em casos de compulsão alimentar frequente, para
enojar-se, ter ânsia de vômito, e conseguir ficar sem ingerir outro alimento por horas.
Figura 22 – Representação das postagens do grupo Elementos dietéticos

Fonte: tumblogs bitchwithmia/ alguienmasaqui/bordergirlonedge/natsuki-akiyoshi79 (edição da autora).

<http://dance-and-romance.tumblr.com/post/85037599981/on-we-heart-it>. Acesso em: 11 jul. 2015
<http://weightless-b0nes.tumblr.com/post/145077677994/lunch>. Acesso em: 25 ago. 2015.
<http://herslowdisappearance.tumblr.com/post/145018299218/gum-for-every-meal-means-you-arent-eating-3>. Acesso em:
25 ago. 2015.
79
Disponível em:
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Os elementos da figura 22 estão intimamente relacionados com o orbe dietético,
presentes em forma de: regimes alimentares sem qualquer critério nutricional (dieta do
abacaxi, do zodíaco, do Tic Tac, etc.), uso de medicamentos laxantes, ansiolíticos,
anorexígenos e diuréticos, também para acelerar o metabolismo (como ácido acetilsalicílico e
a efedrina) ou evitar as compulsões alimentares, e os objetos destinados ao acompanhamento
das medidas (fita métrica e balança).
Figura 23 – Representação das postagens do grupo Escritos

Fonte: tumblogs heysapatao/guywithaned/hiraeth--metanoia80 (edição da autora).

Palavras imperativas (faça, deixe, beba, durma, mexa-se, etc.), xingamentos
(perdedora, fracassada, nojenta, e ainda os que as animaliza – porca, baleia, vaca, etc.),
constatações sobre a própria forma física, são expostos textualmente conforme a figura 23. No
caso das ilustrações, geralmente se retrata o universo dos transtornos alimentares, e seus
principais símbolos, como pode ser visto na figura 24: a solidão, o isolamento, as técnicas de
purgação (o uso da escova de dentes para forçar o vômito, a automutilação com lâminas, os
exercícios extenuantes, etc.).

<http://bitchwithmia.tumblr.com/post/145069518193/new-zodiac-diet-from-skinnywithbulimia-on>. Acesso em: 30 mai.
2015.
<http://alguienmasaqui.tumblr.com/post/74451305322/como-el-pan-de-cada-d%C3%ADa>. Acesso em: 30 mai. 2015.
<http://bordergirlonedge.tumblr.com/post/127543037391>. Acesso em: 24 abr. 2015.
<http://natsuki-akiyoshi.tumblr.com/post/144952026344>. Acesso em: 30 mai. 2015.
80
Disponível em:
<http://guywithaned.tumblr.com/post/144679640637>. Acesso em: 19 jun. 2015.
<http://heysapatao.tumblr.com/post/89287006562/attract3d>. Acesso em: 12 jun. 2015.
<http://hiraeth--metanoia.tumblr.com/post/144983196535>. Acesso em: 12 jun. 2015.
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Figura 24 – Representação das postagens do grupo Ilustrações

Fonte: tumblogs ugly-depressed-me / my-sue-cat / my-dreams-of-darkness 81 (edição da autora).

Depois de apresentada com transparência as etapas para conformação da amostra, o
resultado foi a adrede seleção de 95 (noventa e cinco) imagens que, a partir da observação
curiosa dessa realidade, como propõe Susan Sontag, foram agrupadas por padrões de
recorrência, e posteriormente deram forma a seis categorias de análise:
1. CORPO-DESEJO;
2. CORPO-DISCIPLINA;
3. CORPO-MÍDIA;
4. COMPARATIVOS;
5. DESAFIOS DE MAGREZA;
6. TUMBLR ACTANTE.
A utilização de categorias para análise é uma técnica sugerida para aplicação em
netnografia, visto que auxilia a identificar e qualificar os conteúdos contumazes (KOZINETS,
2002), e que direcionam o olhar do(a) pesquisador(a), perfazendo um percurso de leitura de
imagem. As categorias criadas são “conjuntos de unidades identificáveis por semelhança, por
terem algum rasgo ou traço em comum” (Graciela NATANSOHN, 2003), e representam uma
relação dos registros visuais com as hipóteses da pesquisa, a partir de suas características.

81

Disponível em:
<http://ugly-depressed-me.tumblr.com/post/144758344988/me>. Acesso em: 21 jan. 2015.
<http://my-sue-cat.tumblr.com/post/144663344610>. Acesso em: 23 jan. 2015.
<http://my-dreams-of-darkness.tumblr.com/post/84479575892>. Acesso em: 21 jan. 2015.
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Ademais, para facilitar a leitura, estão destacadas ao lado das imagens as hashtags a
elas associadas, ainda que, a depender do número de tags que possuam, nem todas possam ter
aparecido no momento da captura de tela, o que foi sinalizado com reticências. Entretanto,
todos os dados estão passíveis de verificação através dos QRcodes82 adicionados às imagens,
como forma de facilitar o acesso digital ao conteúdo – que também está organizado em uma
espécie de caderno de campo (Figura 25), feito no próprio Tumblr, com as seguintes
especificidades:
1.

não é necessário ter conta no Tumblr para visualizá-lo;

2.

está configurado para, no momento, não ficar aparente em mecanismos de buscas.
Seu acesso pode ser feito através da URL: pesquisa-thinspiration.tumblr.com ou do
QRcode na imagem abaixo;

3.

não segue perfis ou tem seguidores;

4.

as imagens estão publicadas com as informações correspondentes às suas
respectivas categorias de análise, mas não se encontram indexadas pelas hashtags,
com o intuito de não coadunar com a propagação desse tipo de conteúdo, bem
como para tentar assegurar sua permanência por mais tempo na página.
Figura 25 – Página do caderno de campo da pesquisa

Fonte: captura da tela (própria autora).

82

QR code: um tipo de código de barras bidimensional, que deriva de Quick Response (resposta rápida), de fácil
decodificação e em alta velocidade, e que armazena uma URL que direciona para um site, hotsite, vídeo, etc. Os aplicativos
de leitura de QRs podem ser instalados em dispositivos móveis (tablets, celulares...).
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Por fim, as análise propostas em cada categoria revelam o esforço para se
compreender esse fenômeno que impinge tanto sofrimento a uma parcela de jovens mulheres,
e sabe-se que as discussões sobre o entrecruzamento do corpo, do digital, e dos padrões
midiáticos de beleza não se encerram aqui, não sendo essa a pretensão desse trabalho. Houve,
de fato, o empenho para lançar luz a um problema tocante à comunicação e a cibercultura, e
uma tentativa de se posicionar, sem se acovardar, “diante da dor dos outros” (Susan
SONTAG, 2003). As frases que estão presentes na identificação dos capítulos e intertítulos
também são fragmentos dessa aflição que grita alto e ecoa nos tumblogs.

4.2. ANÁLISE E RESULTADOS: “I WANNA HAVE CONTROL, I DON’T
CARE IF IT HURTS”
Os ideais de beleza e perfeição propagados pelas mídias, em imagens repletas de
modificações realizadas em softwares de edição, detêm um papel fundamental nas práticas
alimentares e corporais, quando o modelo digital extrapola as telas para impregnar e encarnar
os discursos de cuidado de si, incluindo aqueles mais repressivos, violentos e adoecedores.
Para Le Breton (2003), em nossa sociedade, o corpo é um emblema de si, e pelo qual o
indivíduo é julgado e classificado. E, “quando se fala das mulheres, o discurso sobre a
corporalidade parece tomar rumos precisos: o corpo parece a âncora da mulher no mundo, sua
razão de ser, para si mesma e para o outro (para o desejo do outro)”, afirma Graciela
Natansohn (2003).
Esse significado sociocultural do corpo tem um peso determinante na construção da
identidade das pessoas com transtornos alimentares, e, através de estratégias imagéticodiscursivas, as imagens materializam o corpo como mídia que publiciza uma patologia que
antes era restrita à esfera do privado. Dificilmente se falava sobre anorexia e bulimia fora dos
consultórios de médicos e psicólogos, muito menos se compartilhava práticas tão mórbidas
como estilo de vida. O corpo físico se “desnutre” diante da influência dos corpos digitais.
Segundo Didi-Huberman (1998), a sociedade contemporânea tem potencializado o sentido da
visão em nosso cotidiano.
O fenômeno thinspiration é um dos reflexos desse ser imagético e digitalmente
incluído, que utiliza fragmentos de corpos que não são o seu próprio, mas que ao mesmo
tempo o conforma e o comunica a partir do que se apropria. No conteúdo thinspo (forma
abreviada de thinspiration), dificilmente são vistos os rostos, já que nunca se está magra o
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suficiente para se atribuir o rótulo de musa inspiradora. A evidência recai sobre partes
corporais, como mãos, braços, pernas, dorso, pescoço e abdômen, de uma magreza excessiva
e ossatura saliente. O aspecto doentio da maioria das imagens é justificado como apenas uma
opção de vida, uma escolha por cardápios de teores calóricos extremamente baixos, e que não
se trata de uma simples dieta ou o reflexo de um transtorno alimentar. Susan Sontag (2007)
afirma que algumas moléstias, como a tuberculose, eram consideradas um modo de “tornar as
pessoas ‘interessantes’”:
a tuberculose era tida como um modo de se apresentar, e tal aparência tornou-se um
elemento básico nos costumes do século XIX. Passou a ser rude comer com
entusiasmo. Era sofisticado ter um aspecto doentio. [...] A imagem do corpo
influenciada pela tuberculose foi um novo modelo para a aparência aristocrática –
num momento em que a aristocracia deixava de ser uma questão de poder e passava
a ser sobretudo uma questão de imagem (‘Nunca se é rico demais. Nunca se é magro
demais’, disse certa vez a duquesa de Windsor). [...] A moda das mulheres do século
XX (com seu culto à magreza) constitui o último baluarte das metáforas associadas à
romantização da tuberculose, surgidas no fim do século XVIII e no início do século
XIX. [...] Gradualmente, o aspecto tuberculoso, que simbolizava uma
vulnerabilidade atraente, uma sensibilidade superior, tornou-se cada vez mais uma
aparência ideal para mulheres (Susan SONTAG, 2007, pos. 312-332).

#anna #miia #thinspo #thinspiration

#deixadesergordatabelathinsp #thinspo
#gorda #magra #garota #anaemia...

Figura 26 – Referências ao “estilo de vida” thinspo
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Fonte: tumblogs deixadesergorda / anorexia-is-not-a-diet.
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Disponível em:
<http://deixadesergorda.tumblr.com/post/133944094217/pronto-meninas-aqui-a-tabela-thinspo-que-pediram>. Acesso em: 12
fev. 2015.
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As enfermidades tratadas como um mal particular, imaginadas como “doenças de
indivíduos”, são as que mais propagam metáforas (como a tuberculose e o câncer, por
exemplo) (Susan SONTAG, 2007), e, seguindo essa lógica, poderíamos também incluir os
transtornos alimentares em todos os seus espectros, da magreza à obesidade, por não serem
tratados como um mal social.
Estar diante dessas imagens que, para muitas jovens são inspiração para o controle das
pulsões e adequação aos padrões, pode também causar repulsa, visto que elas se apresentam
como mediadoras de experiências comunicativas cujo aporte está na corporeidade dos
indivíduos.
Nunca, aparentemente, a imagem — e o arquivo que conforma desde o momento em
que se multiplica, por muito pouco que seja, e que se deseja agrupá-la, entender sua
multiplicidade — nunca a imagem se impôs com tanta força em nosso universo
estético, técnico, cotidiano, político, histórico. Nunca mostrou tantas verdades tão
cruas; nunca, sem dúvida, nos mentiu tanto solicitando nossa credulidade; nunca
proliferou tanto e nunca sofreu tanta censura e destruição. Nunca, portanto, — esta
impressão se deve sem dúvida ao próprio caráter da situação atual, seu caráter
ardente —, a imagem sofreu tantos dilaceramentos, tantas reivindicações
contraditórias e tantas rejeições cruzadas, manipulações imorais e execrações
moralizantes (DIDI-HUBERMAN, 2012, p.209).

O peso moral e emocional de cada imagem depende do contexto em que está inserida,
onde “coisas e fatos recebem novos usos, destinados a novos significados, que ultrapassam as
distinções entre o belo e o feio, o verdadeiro e o falso, o útil e o inútil, bom gosto e mau
gosto” (Susan SONTAG, 2004, pos. 2344). Estabelece-se, portanto, uma “ética do ver”, que
direciona, modifica (e algumas vezes amplia) nosso olhar sobre o que é válido observar. À
medida que produzimos e consumimos imagens, necessitamo-las mais e mais, e essa enorme
quantidade de informações visuais interfere na maneira como as vemos e interagimos com
elas.
Para Aumont (2012, p.78), uma das razões essenciais para a produção das imagens é o
vínculo que se estabelece entre o que foi registrado e o domínio do simbólico, o que a coloca
no papel de mediação entre o espectador e a realidade. Não há, portanto, como analisá-la
apenas sob o ponto de vista técnico, sistemático, mas sim a partir de uma perspectiva
interdisciplinar, que permita interrogá-la “sob outra lógica de funcionamento, que não está
submetida ao efeito de espelho e semelhança, mas como presença, como encarnação” (Angie
BIONDI, 2013, p.78).
<http://anorexia-is-not-a-diet.tumblr.com/post/117591048771/skinnydreamerlove-anorexia-is-not-a-diet>. Acesso em: 12 fev.
2015.
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Realidade e imagem são complementares, e ambas são fluidas e em permanente
construção. “Não há que escolher entre o que vemos e o que nos olha. Há apenas que se
inquietar com o entre. Há apenas que tentar dialetizar”, propõe Didi-Huberman (1998, p.71).
As imagens devem ser encaradas para além dos princípios técnicos do veículo, das clausuras
estéticas e dos termos de sua autoria, ponderando seu “lugar de existência”, que proporciona
uma nova maneira de refletir, interagir e experienciar os fatos. Assim, a imagem torna-se
parte do sujeito, ao mesmo tempo em que se estabelece uma relação de fascínio e domínio.
Admitir que as imagens estão inseridas em um amplo sistema de codificações socioculturais,
que passam a lhe atribuir significados, não denota desconsiderar os tradicionais estudos que a
analisam sob a ótica documental, histórica, ou mercadológica, mas, permitir um espaço onde
sujeito e imagem são percebidos como em constante interação, como “elementos porosos” por
onde fluem as vivências, as associações, as conexões.
Não veem nossa dificuldade a nos orientar de que uma só imagem é capaz,
justamente, de início, de reunir tudo isso e de dever ser entendida ao mesmo tempo
como documento e como objeto de sonho, como obra e objeto de passagem, como
monumento e objeto de montagem, como não saber e objeto de ciência? (DIDIHUBERMAN, 2012, p.209).

No fenômeno thinspiration, as imagens comunicam uma espécie de experiência de
agonia compartilhada, onde o que menos importa é a identidade do corpo está ali, os dados
específicos da vida dessa pessoa, ou a autoria do registro. O que realmente interessa é a
adequação ao tema, o apelo à estética corporal idealizada, o desnudar de profundos
sentimentos. “A imagem em contato com o real — uma fotografia, por exemplo — nos revela
ou nos oferece univocamente a verdade dessa realidade? Claro que não” (DIDIHUBERMAN, 2012, p.208), o significado é o uso, o consumo, que pode ser conferido ou
prescindido a partir das experiências vivenciadas, e que transforma “verdade” em verdades
relativas.
As imagens fornecem um testemunho, onde se registram os desejos, os temores e as
consumações, funcionando como um meio de controle, de domínio, e como uma forma de
observar e construir a si e o mundo ao redor. A amostra selecionada para essa investigação
pode ser considerada também um convite para refletirmos o quê e como vemos, e ainda quais
emoções são despertadas nessa relação. “Assim como a mão não pode soltar o objeto ardente
sobre ela, que sua pele se funde e se cola, a imagem, a ideia que nos torna loucos de dor, não
pode arrancar-se da alma, e todos os esforços e os rodeios da mente para desfazer-se delas a
atraem até elas” (VALÉRY, 1960 apud DIDI-HUBERMAN, 2012, p.214).
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4.2.1 CATEGORIAS DE ANÁLISE
Para analisar e interpretar os atos comunicativos é necessária a sua contextualização e
a proposição de uma espécie de classificação, onde a construção de categorias se torna
essencial para poder observar com curiosidade essa realidade que se constrói através das
imagens, como “uma crônica visual de si mesma”, onde cada agrupamento funciona como
“um conjunto portátil de imagens que dá testemunho da sua coesão”, como bem aponta Susan
Sontag (2004, pos. 104).
Para definição final das seis categorias apresentadas a seguir, foi imprescindível um
olhar paciente, ao mesmo tempo que ardente, para as imagens dispostas arbitrariamente sobre
a mesa, como uma tentativa de compreendê-las e interrogá-las a partir do confronto com os
corpos ali presentes, sem desejar aprisioná-las imediatamente em rótulos discursivos préestabelecidos. Pouco a pouco, as emoções similares foram se encontrando e formando uma
liga densa que, só posteriormente, foi adquirindo etiquetas de identificação. “O vasto catálogo
fotográfico da desgraça e da injustiça em todo o mundo deu a todos certa familiaridade com a
atrocidade, levando o horrível a parecer mais comum – levando-o a parecer familiar, distante
(‘é só uma foto’), inevitável” (Susan SONTAG, 2004, pos. 286), e para analisar os conteúdos
como os do fenômeno thinspiration não poderia ser adotada uma postura de banalização. Era
necessário sentir.
Nessa observação cautelosa, percebeu-se que dentre as 95 (noventa e cinco) imagens,
algumas não eram apenas fotográficas, mas estavam associadas a elementos textuais, de
maneira tal que não se tratava de legenda. Com o significativo aumento do uso dos
dispositivos móveis e da internet, outro tipo de recurso imagético foi desenvolvido como um
meio para comunicar histórias rápidas, onde cada foto congrega o seu próprio pequeno conto.
São os chamados cards84, imagens retangulares ou quadradas, que facilmente se adaptam a
telas de diferentes tamanhos e orientações (horizontal e vertical), e que disponibilizam
informações para uma leitura mais ágil, onde basicamente estão dispostos uma foto, texto e
um link sobre um único assunto.
A natureza interativa e manipulável dos cards tem incentivado muitas(os) usuárias(os)
a compartilhar conteúdos em redes sociais na internet, e quando sua propagação se torna viral,
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Disponível em:
<http://thenextweb.com/dd/2015/06/16/how-cards-are-taking-over-web-design/>. Acesso em: 19 mai. 2016.
<https://blog.intercom.io/why-cards-are-the-future-of-the-web/>. Acesso em: 19 mai. 2016.
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pode-se dizer que virou um tipo de meme85. Seu formato foi popularizado inicialmente pelo
site Pinterest86, e ganhou maior notoriedade quando passou a ser a principal referência de
conteúdos para plataformas como o Instagram e o Tumblr. Ressalta-se que nenhum card
integrante dessa pesquisa pode ser considerado um meme, mas é inegável a presença
constante desse elemento, não apenas com a temática thinspo, ao longo das dashboards.
Algumas siglas e expressões do universo thinspiration, que costumam estar presentes
nos cards, nas legendas e nas postagens de texto, foram destacadas na forma de um pequeno
dicionário, com o intuito de proporcionar um melhor entendimento da linguagem (Figura 27).
Figura 27 – Dicionário com os principais termos thinspiration

Fonte: própria autora.

As subseções que se seguem apresentam, portanto, as seis categorias definidas para
análise, e tanto seus subtítulos, quanto as frases que lhe servem de epígrafes, foram extraídos
(e inspirados) da dashboard do tumblelog da autora, durante o “mergulho” netnográfico
empreendido.

85

Meme: informação viral (vídeo, imagem, frase, música, etc.), que se espalha rapidamente na internet, alcançando muita
popularidade.
86
O Pinterest é uma ferramenta visual de favoritos, que permite a criação de diferentes murais, a partir dos interesses das(os)
usuárias(os), para armazenar e compartilhar imagens e vídeos e conteúdos da internet. URL: https://br.pinterest.com/
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4.2.1.1 CORPO-DESEJO: “Que as borboletas façam morada em mim. Dying to be thin”.
“Eu quero ver meus ossos.
Quero tocar minhas clavículas.
Quero contar minhas costelas, uma a uma.
Quero ver, nitidamente no espelho,
as protuberâncias das minhas vértebras rasgando a pele...
sem gordura”.
Desejo e sacrifício estão de mãos dadas, caminham lado-a-lado com o olhar fixo em
um único objetivo: a magreza. Imagens de corpos adorados como uma entidade divina, como
alvo a ser conquistado por garotas que também desejam ser elevadas à divindade, e
transformam as dashboards em um álbum de recortes, preenchidas com “figurinhas
premiadas”. Após inúmeros suplícios e dietas hiper-restritivas (como as práticas de no food e
low food), o corpo magro é exposto nas redes sociais como um verdadeiro troféu conquistado,
um regalo por ter seguido as instruções e completado o “álbum” (Figura 28).

#thinspo #doll #skinny #anna #anamia

Figura 28 – Exemplos da categoria Corpo-desejo (1)

#miia #promia #anna #thinspo #thiinspo #bones

#anna #proana #promia #thinspoo #thinspiration
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#anorexia #bulimia #magreza #skinny #magra
#belly #barriga #balões #fly...
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Fonte: tumblogs healtydietdiary/ girl-chameleon/ felislowlydisappearing/ emptyheartbrokenspirit 87

São imagens “diante das quais toda matéria e todo peso se tornam obsoletos,
excessivamente carnais” (Denise SANT’ANNA, 1995, p.16), e que muitas vezes brincam
com uma linha muito tênue entre a magreza excessiva e o corpo realmente caquético,
adoecido pela anorexia (visto que no auge da doença, o corpo sequer se sustenta, e as jovens
são forçosamente submetidas a tratamentos médicos e internações hospitalares). A maioria
das imagens não mostra exatamente o que a anorexia faz verdadeiramente aos corpos, mas
promovem e exaltam o comportamento thinspiration como sendo adequado e possível desde
que não se perca o controle para a doença, como se fosse apenas uma forma de ver a beleza
em ossos.
Na época, eu não estava pensando no futuro. Só estava tentando sobreviver. Mas
hoje eu queria poder visitar meu eu adolescente e explicar àquela garota o que
aquele "estilo de vida" de perda de peso lhe custaria. Veja as coisas com que
convivo diariamente devido à anorexia: Olfato e paladar fortemente reduzidos: O
ácido estomacal de anos passados provocando vômitos me custou minhas pupilas
gustativas e quase todo o senso de olfato. [...] Os ossos de uma idosa: Tomo
suplementos de cálcio todos os dias para combater a osteoporose grave. Apesar
disso, meus ossos são frágeis e ainda quebram facilmente. Esse é um problema sério
para ter no final da vida, mas é muito pior quando aparece quando você tem apenas
20 e poucos anos. [...] Sistema imunológico fortemente prejudicado: Antigamente eu
passava três semanas por mês com resfriado, febre, gripe ou problemas digestivos.
[...] Dor constante: A desnutrição decorrente da anorexia nervosa provocou uma
escoliose tão grave que um técnico de raio-X descreveu minha espinha como uma
escada em espiral. Minhas articulações são frágeis e se deslocam com tanta
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Disponível em:
<http://.tumblr.com/post/21278876863/1000-cuts-1000-scars-itisbleedinginsideme>. Acesso em: 11 nov. 2015.
<http://girl-chameleon.tumblr.com/post/116955741152>. Acesso em: 16 nov. 2015.
<http://felislowlydisappearing.tumblr.com/>. Acesso em: 12 dez. 2015.
<http://emptyheartbrokenspirit.tumblr.com/post/25471557672/via-imgtumble>. Acesso em: 11 nov. 2015.
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facilidade que nunca mais vou poder nadar; na realidade, já aprendi a recolocar meu
próprio ombro esquerdo na cavidade correta. A realidade é que a perda aguda de
peso gerada pela anorexia nervosa não faz o corpo perder apenas "peso". Ela obriga
o corpo a abrir mão de seu plano de construção de nervos, ossos, músculos,
ligamentos e órgãos saudáveis. [...] Já me conformei com o fato de que talvez nunca
me recupere o suficiente para voltar a me sentir bem. Em vez disso, aguardo ansiosa
os momentos em que o nível de dor que sinto a toda hora seja de apenas três ou
quatro, numa escala de zero a dez. Mesmo assim, eu sou uma das sortudas. Vinte e
quatro de minhas amigas anoréxicas perderam a batalha. Elas já morreram –
Depoimento de Elena Dunkle (2015)88.

O que o depoimento de Elena Dunkle traz é o resultado dos infortúnios infligidos ao
corpo para não só ter um formato dentro do padrão social, mas para encontrar um jeito de
existir, de “sobreviver” como ela mesma assinala, na dinâmica desse turbilhão de emoções
que é a juventude, repleta de jogos de sedução e de necessidade de comprovação das
capacidades e competências (ser boa o suficiente para ser amada e aceita) (Figura 29).

#anna #miia #thinspo

Figura 29 – Exemplos da categoria Corpo-desejo (2)

88

Disponível em: <http://www.brasilpost.com.br/elena-dunkle-/o-custo-dos-meus-anos-de-_b_7345456.html>. Acesso em:
28 mai. 2015.

#anna #anoreixa #anorecia #bulimiia #skiny #thig
gap #flat stomach #starving…

#fat #grassa #autolesionismo #tagli #magra
#dimagrire
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Fonte: tumblogs lightbehindthehurt/ soulfullofnothing/ words-of-fiammalix89

Para Amparo Lasén (2012), essas imagens podem ser “un ejemplo de vínculo material
y corpóreo que mediatiza otras interacciones”, como, por exemplo, possibilitam a
identificação com um grupo, se reconhecer como parte de algo, e que se torna “uno de los
modos de sujeción y dependencia característicos de la formación del yo, sujeta a una
mediación digital creciente”. O corpo é então construído para responder a um apelo social que
deriva de diversas instâncias: grupo de amigos, escolares, família, par romântico, vínculos
estabelecidos na internet, etc., e além de revelar a unicidade do “eu”, também se faz múltiplo,
porque coliga em si características análogas a tantos outros produzidos na sociedade (Figura
89

Disponível em:
<http://.tumblr.com/post/128149277354>. Acesso em: 19 nov. 2015.
<http://soulfullofnothing.tumblr.com/post/137246414735>. Acesso em: 14 dez. 2015.
<http://words-of-fiammalix.tumblr.com/post/124929661565>. Acesso em: 17 nov. 2015.
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30). Ainda que se atribua apenas ao indivíduo a responsabilidade dessa construção, como se
essa empreitada fosse solitária:
a moralização do corpo feminino, como aponta Baudrillard em seu livro A
sociedade de consumo (1970), nos leva a encarar a ditadura da beleza, da magreza e
da saúde como se fosse algo da ordem de uma escolha pessoal. Deixam-se de lado
todos os mecanismos de regulação social presentes em nossa sociedade, que
transformam o corpo, cada vez mais, em uma prisão ou um inimigo a ser
constantemente domado (Joana NOVAES, 2010 p.84).

Assim, o desejo pela magreza é acompanhado de inúmeras cobranças, que
sobrecarregam-nas de culpa, e que não lhes permite falhar (como será visto futuramente, na
categoria corpo-disciplina). Ossos são vistos como sinônimo de pureza, e gordura como algo
nojento, resultado de quem comete um pecado, não da gula, porque nesse caso basta apenas
comer. Um dos aspectos da lipofobia é justamente atribuir apenas às pessoas magras a
possibilidade de serem admiradas socialmente e dignas de relacionamentos sadios e
amorosos, o oposto do que está reservado às pessoas gordas, como o isolamento social e a
ausência de beleza ou condições de atrair sexualmente alguém.

#o wonderland #self
harm #cuts #blood #starve #ribcage #bulimia #purge #count
calories #don't eat #thin #skinny #i'm fat #i hate my body #hip
bones #depression blog #self mutilation #self
mutilator #cutting #cutter #cut #scsars #scars #scar #depression #mental
illness #mental suicide #sad #sadness #loneliness

Figura 30 – Exemplos da categoria Corpo-desejo (3)

#bones #depresive #anoreixa #bulimia

#thinspo #thinspiration #anna #mia #proanna
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#thinspo #sad #bipolar #help #suicidal #suicide #depression #depressed ...
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Fonte: tumblogs nyctophilique/ tsautumnok/cute-pretty-thin/ meanwhile-smile2490

Compartilhar essas imagens é compartilhar o próprio desejo, agarrando-se emocional e
visualmente a esse objetivo, mesmo que a ele esteja atrelado tanto sofrimento. A solidão
encarnada, os sentimentos de menosprezo e abandono, passam a ser divididos por partícipes
que sequer se conhecem, mas que reconhecem esse alguém como uma semelhante. As
dashboards estão repletas de “segredos” que seriam inconfessáveis em qualquer outro lugar,
senão ali, onde desejos e emoções tão íntimas são convertidos em desabafos imagéticos e
textuais. O anonimato possibilitado pela plataforma favorece certa imunidade para as
confissões e apoio recíproco, sem que haja, portanto, receio de possíveis reprovações
advindas dos familiares ou colegas escolares, por exemplo, visto que esse tipo de
comportamento é condenável pela medicina e pela sociedade em geral. Segundo Renata
Baldanza (2006, p.6), é justamente o anonimato que possibilita alguns processos interacionais
e de sociabilidade na internet, porque remove “bloqueios sociais ou preconceitos” que podem
reduzir as chances de que a comunicação se estabeleça.
90

Disponível em:
<http://nyctophilique.tumblr.com/post/54866453460>. Acesso em: 12 dez. 2015.
<http://itsautumnok.tumblr.com/post/138680467508/thinspo>. Acesso em: 12 dez. 2015.
<http://cute-pretty-thin.tumblr.com/post/143872158483>. Acesso em: 14 nov. 2015.
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Os conteúdos thinspo necessitam dessa ausência de supervisão para proliferar, porque
desejar e cultuar corpos com pesos improváveis de se atingir de maneira saudável não
recebem o mesmo apoio social do que outros tipos de corpolatria, como as fitspo91, que
compartilham também uma obsessão pelo corpo magro, porém aquele obtido através de
exercícios físicos milagrosos e alimentação basicamente composta de tabletes, comprimidos e
pós proteicos, mas que por muitos é entendido como “hábitos saudáveis”.
Dor e sacrifício são exaltados ao extremo, e os corpos macérrimos, por conseguinte,
elevados à condição de mártires, que tudo suportam para manutenção/obtenção desse status, e
que, portanto, merecem ser destacados dos “reles mortais”. A dor e o sofrimento corporal são
naturalizados, e legitimam o empenho e a dedicação ao processo de peregrinação pela dita
perfeição. “Parece que a fome de imagens que mostram corpos em sofrimento é quase tão
sôfrega quanto o desejo de imagens que mostram corpos nus” (Susan SONTAG, 2003, pos.
408). Os registros visuais do thinspiration compõem uma espécie de narrativa da vida íntima,
onde os corpos, em sua grande maioria, estão despidos ou fazendo uso apenas de roupas de
baixo (calcinha, top ou sutiã) e meias (Figura 31). São momentos e fragmentos de si em estilo
confessional, um portal para a vida reservada desse corpo sofredor.

Figura 31 – Exemplos da categoria Corpo-desejo (4)

91

Fitspo: palavra formada por “fitness” + “inspiration”. Compartilhamento de conteúdos relacionados a emagrecimento, sob
a falsa ideia de conduta saudável, mas que estimulam a vergonha e a insatisfação com o próprio corpo, e que também busca o
objetivo de ser magra a qualquer custo. Com mantras como “seja mais forte do que a sua melhor desculpa”, tem fomentado
uma explosão de blogueiras, principalmente no Instagram, tendo como referência maior no Brasil a página de Gabriela
Pugliesi, pessoa que não tem nenhuma formação em nutrição ou educação física, mas que dá dicas e recomenda exercícios
apenas porque conseguiu uma perda extremada de peso. Recentemente se envolveu em uma grande polêmica, ao publicar um
vídeo em que revelou que a tática que adotou para manter-se firme na dieta (mandando fotos nuas para uma amiga, que tinha
autorização para publicá-las caso ela não “andasse na linha”) deveria ser seguida pelas mulheres que precisavam de uma
iniciativa drástica para emagrecer.

#anorexia #Anoreixa #thighgap

#myself #anorexia #anorexic #eating disorder #skinny #bones #back ...
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#thinspo #proana #promia

#анорексичка #it's my life #anorexya
#anorexyc
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Fonte: tumblogs novakkaine/ semeraldipity/ meeermaiddd/ imakimchee92

Esse corpo desejado, para ser perfeito, precisa reunir um conjunto de partes
igualmente indefectíveis: clavículas em evidência, o chamado collarbones, pernas tão finas
que formam um vão entre elas, o famoso thigh gap, abdômen côncavo e ossos do quadril
despontando (hip bones), costelas palpáveis, braços e punhos descarnados a ponto de serem
envolvidos com folga, apenas pelo polegar e o indicador.

92

Disponível em:
<http://novakkaine.tumblr.com/post/138493325616>. Acesso em: 11 nov. 2015.
<http://semeraldipity.tumblr.com/post/137899895492>. Acesso em: 17 nov. 2015.
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A fragmentação do corpo é objeto de estudos das ciências sociais na atualidade,
quando a carne passa a ser vista como algo que pode ser perfeitamente manuseada, retalhada,
dominada física e simbolicamente, e suscetível às pressões por um padrão que idealiza cada
parte da anatomia humana (Figura 32). Essa manifestação “diz respeito à noção de que o
sujeito pode e deve ser engenheiro de si mesmo. Dessa forma, o sujeito estaria apto a montar,
remontar e recriar suas formas redesenhando as fronteiras deste corpo de forma infinita”
(Joana NOVAES, 2010, p.37).
O corpo é escaneado, purificado, gerado, remanejado, renaturado, artificializado,
recodificado geneticamente, decomposto e reconstruído ou eliminado, estigmatizado
em nome do ‘espírito’ ou do gene ‘ruim’. Sua fragmentação é consequência da
fragmentação do sujeito. O corpo é hoje um desafio político importante, é o analista
fundamental de nossas sociedades contemporâneas (LE BRETON, 2003, p.26).

#help me #dont eat

Figura 32 – Exemplos da categoria Corpo-desejo (5)

#bones #thinspo #thiinspo
#thinspoo #anna #mia

#anoressic #non mangiare sei grassa
#si vede #grassa ...

#body #anoressic #anoreixa #hate #myself
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#thinspo #thin #magra #adoro #legs
#gambine #belissime #voglio...

#anorexia #nervosa #dreams
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Fonte: tumblogs sarahforever3/ soliinquestavalledellafollia/ lepersonesonobraveaparole/
itsnottoolateitsnevertoolate/ ladyanaladymia/ magrabellaeinesistente 93

Muito se atribui essa fragmentação dos corpos às inúmeras possibilidades de se
manipular um corpo digital, onde cada parte é retocada individualmente, através de
dispositivos de editoração de imagens, para construir a percepção integral da perfeição
corpórea. “Boca, seios, olhos, pernas, genitália esfacelada, moldada: não se trata mais de um
corpo, mas de um acumulado de órgãos colados em algo que se denomina corpo. (...) O
sujeito-corpo-descartado paga o preço de sua beleza”, afirma Le Breton (2003, p.10).
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Estar diante dessas imagens com tantas possibilidades de adulteração/adaptação
/manipulação digital vai conformando os olhares e expectativas sobre os corpos encarnados,
passando a estabelecer o que é normativo ou não, perfeito ou defeituoso, admirável ou
execrável. Em um dos exemplos apresentados na figura 33, pode-se ler “None of the photos
are mine nor do I know who’s body parts are in the photo. It’s only my collage”94.
De onde Ann tirou a ideia de que qualquer vestígio de gordura deve ser banido do
seu corpo? Muito provavelmente, não foi ao se comparar a outras mulheres reais,
mas aos torsos gerados por computador – para anúncios de cremes anticelulite e
outros do gênero – com quadris e coxas e nádegas tão macias e tão gentilmente
convidativas quanto dunas de areia. Nenhuma pessoa real tem um corpo como esse.
Mas isso não importa – porque nossas expectativas, nossos desejos, nossos
julgamentos sobre nossos próprios corpos, estão sendo cada vez mais ditados pelo
digital (Susan BORDO, 2003).

#thinspo #skinny #anna #anamia

Figura 33 – Exemplos da categoria Corpo-desejo (6)

94

“Nenhuma das fotos são minhas, nem sei de quem são as partes do corpo estão na foto. É apenas minha colagem” (tradução
nossa).

#bones #donteat #nofood #empty
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Fonte: tumblogs livingwithdemons-blog/mishywubsz 95(grifos nossos).

Esse corpo ditado pelo digital, que impregna as publicidades, a moda, a estética
médica, etc., e que se torna tão almejado por jovens que tentam replicar em si mesmas as
características dos fragmentos de perfeição, revela os conflitos existentes nessa interação
social entre carne e bytes. Conflitos que, através de imagens, estabelecem a base dessa forma
de expressar como as atitudes de discriminação, intolerância, desprezo e exclusão,
ultrapassam as telas e ferem a matéria, da mesma forma que anunciam que nunca se está
magra o bastante. “Skip dinner. Wake up thinner”96.
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Disponível em:
<http://livingwithdemons-blog.tumblr.com/post/66076379806/bagofbones-imeanrolls-none-of-the-photos-are>. Acesso em:
18 dez. 2015.
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96

“Pule o jantar. Acorde mais magra” (tradução nossa).
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4.2.1.2 CORPO-DISCIPLINA: “Ana só cria vencedoras. Garotas perfeitas não comem!”
“Fique firme.
Comida é para as fracas.
Resista ou se arrependa.
Seja perfeita.
Eu tenho que ser perfeita...”
Disciplina: conjunto de leis ou ordens que regem coletividades; procedimento correto;
observância estrita das regras e regulamentos; submissão, obediência; instrução, educação;
castigo, mortificação97.
Assiste-se no atual cenário a um crescente controle dos corpos, a uma obstinada
exposição dos logros estéticos, a uma valorização da autodisciplina e da perseverança. Para
existir nesse cotidiano é necessária força de vontade, além do reconhecimento das regras
coletivas para o controle das pulsões, das formas de fazer e habitar o corpo, do cumprimento
de um dever moral que determina que o padrão de magreza pode ser alcançado por todas(os)
que realmente se esforcem e desejem o suficiente. Basta obediência aos ditames e modismos,
por mais esdrúxulos que pareçam, submissão aos castigos impostos quando se adotam
comportamentos desviantes, ou ainda tornar público o suplício de cada dia de “foco na dieta”.
Essas jovens passam a admitir o corpo apenas em processo de emagrecimento, e o
peso estipulado, quando alcançado, é prontamente substituído por uma nova meta,
paulatinamente mais exigente. A magreza para elas não pode ser dissociada da disciplina, pois
é esta que confere as táticas e mecanismos que formatam um conjunto de códigos culturais
desse universo, e que alegam garantir a obtenção dos resultados.

“Mediante esse lento

trabalho de incorporação (no duplo sentido, de corporal e de assimilação às regras sociais),
realizado com e através dos discursos sociais, vão se inscrevendo no sujeito, através de
imagens e noções culturais, percepções, sensações, sentimentos, maneiras de levar o corpo, de
se relacionar com ele” (Graciela NATANSOHN, 2003) (Figura 34).

97

Verbete do dicionário Michaelis.

#thinspo #thin #anna #miia

#anorexia #skinny #i want to be skin and...

#anna #anamia #starve #nofood #thinspo
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Figura 34 – Exemplos da categoria Corpo-disciplina (1)

#thin #thinspo #thinspiration #discipline
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Fonte: tumblogs livingwithdemons-blog/ alittletoohuge/ unavitasottile/ shedreamstobethin98

“As categorias do ‘desejo’, do ‘controle’ e das ‘relações com os outros’ e ‘com o
próprio corpo’, [...] propiciam, na sua dinâmica, diferentes configurações do estatuto corporal
em que a disciplina, o narcisismo, o domínio e a abertura comunicativa entram em jogo e
produzem incentivos” (Nízia VILLAÇA, 2011) (Figura 35). Como forma de coação social, as
práticas disciplinantes agem no corpo buscando uma uniformidade, uma verossimilhança ao
modelo de perfeição, não apenas para ser “igual a todo mundo”, mas para integrar o seleto
grupo daquelas que atingem o patamar de inspiração de magreza para as demais.

#suicide #anoreixa #suicdal...

Figura 35 – Exemplos da categoria Corpo-disciplina (2)
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#inspiration #diario #anaemia...

#thigh gap #body goals #anorexia #bulimia #thin #thinspo #thinspiration...
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#anorexia #bulimia #thinspo #depression...
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Fonte: tumblogs aliceisdrowning/thinspo-chaya/ iwanna-beperfect/ wont-cry-for-you99

Como propõe Foucault (2007), os micropoderes agem de forma a naturalizar o
disciplinamento e a formatação dos corpos e comportamentos, através de práticas sociais que
regulam os aspectos morais e coercitivos, promovendo um verdadeiro cárcere de
domesticação corporal. Essa customização do corpo em um modelo ideal “tem início quando
o indivíduo opta pela adesão e submissão voluntária a um conjunto de práticas que visam
alterar, aperfeiçoar, corrigir e reconstruir o corpo dito natural” (Malu FONTES, 2007, p.81).
O que antes se aplicava às indumentárias, proporcionando alterações temporárias (como o uso
dos corsets e anquinhas100), passa a incidir sobre os tecidos corporais, agindo nos organismos,
no que se possui de mais humano.
De padrões alimentares bizarros a rituais de exercício extenuantes, essas jovens
passam, progressivamente, a restringir seus campos de interesse ao universo thinspiration e
aos conteúdos vinculados à ansiedade, depressão, e automutilação101. “Para uma pessoa cujo
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<http://thinspo-chaya.tumblr.com/post/135419748599>. Acesso em: 17 nov. 2015.
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100
Também chamadas tournures, são estruturas formadas de finos arames de aço, utilizadas para entufar (armar conferindo
volume) a parte traseira das saias e vestidos.
101
Automutilação (cutting): realização de cortes no próprio corpo, geralmente braços e pernas, como forma de suplantar
dores de cunho emocional.
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corpo é dissonante em relação à corporeidade canônica102 vigente, a cultura de massa acabaria
por funcionar como um elemento acentuador de angústia, causada, em tese, pelo sentimento
de não assemelhamento físico a referências corporais tidas como socialmente desejáveis”
(Malu FONTES, 2007, p.74) (Figura 36).
O corpo passa a ser o canteiro dos rituais obsessivos que levam indivíduos a negar
suas necessidades básicas, lançando-se em um círculo vicioso e obsessivo entre
dietas restritivas, jejuns prolongados e rígidos controles sobre a ingesta, o corpo e a
imagem corporal (Robell, 1997). A outra face do espelho, refletindo o caos
nutricional (Andrade, 1998), revela-se por períodos de orgias alimentares, bingeeating, para em seguida forçar o vômito e ingerir laxantes e diuréticos de forma
abusiva (Ângela ANDRADE e Maria Lúcia BOSI, 2003).

#thinspo #thinspiration #thin #skinny #skinny girl #pretty girls don’t eat...

#anamia #bones #anna #perfection #mia

Figura 36 – Exemplos da categoria Corpo-disciplina (3)

102
“A corporeidade canônica é caracterizada como aquela que recorre à adoção voluntária de um conjunto de práticas,
técnicas, métodos e hábitos que tem como firme propósito (re)configurar o corpo biológico, transformando-o em um corpo
potencializado em seus aspectos estéticos e em suas formas de gênero” (Malu FONTES, 2007, p.75).

#skinny #thin #thinspo

#Ana #Mia #Ana y Mia #anorexia #bulimia #mejores amigas #transtornos...
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Fonte: tumblogs beskinnier/ thinspo-chaya /thickthenthin/ leslie-yunikon 103

É sob o abrigo do domínio de si que o indivíduo se relaciona com seu corpo, e
coordena sua própria existência. Controlar as pulsões alimentares, obedecer aos planos de
exercício, seguir os conselhos para acelerar o metabolismo, buscar tudo que for necessário
para ser magra, portanto, atingir o corpo ideal, seria apenas uma consequência do quão
disciplinada se é. As práticas de controle são formas de se perceber o próprio corpo e os das
demais, ao passo que delimitam o que se pode e deve fazer, assim como desvelam quem são
aquelas que fazem parte do “nós”.
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No thinspiration não há margem para aceitação, só o perfeito é suficiente. Esse
enquadramento autoritário muitas vezes é associado ao universo do ballet clássico, que é
popularmente conhecido pela disciplina, rigor nas rotinas, exigência de rigidez e esforço.
“Sempre, sempre procure ir além do que você já foi [...]. Não se conforme com o que já
conseguiu, queira sempre, sempre mais. Se não consegue, o esforço basta. Em algum tempo
você verá que progrediu naquilo que você se empenhou”104. As bailarinas não são apenas
apresentadas como exemplos de técnica e controle, mas também de leveza, suavidade, de
corpos que bailam como borboletas no ar... (Figura 37).

#mia #bulimia #perfection #thinspo

#perfect #slim #anoreixa #dont eat #no
comer #i want it #ballet #costillas...

Figura 37 – Exemplos da categoria Corpo-disciplina (4)

104

Disponível em: <http://balleteomaximodisciplina.blogspot.com.br/>. Acesso em: 12 jan. 2016.

#anna miia perfection obsession

#ana #pro ana #eating disorders #skinny #thin #audrey Hepburn #ballet...
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Fonte: tumblogs betrayed-me/ b-a-d-r-o-m-a-n-c-e/fat-cupcake/ immortal-my-immortal105

Faz-se, portanto, tudo o que for possível para escapar do isolamento social, para
pertencer a algum grupo, para dominar a própria existência e sua relação com o mundo.
Suportar a fome em dias de no food é, por exemplo, uma questão de mérito, de valor pessoal,
pois quanto mais dias em jejum, mais a jovem se aproxima das características que lhe associa
a outras. Essas imagens normatizadoras são um poderoso instrumento cultural, que agem
como vigilantes prontas para aplicar o rigor dos olhares disciplinadores das instâncias que
orbitam nessa temática, e acima de tudo, para aviltar o olhar sobre si. Ou seja, cometer
qualquer desvio, não cumprir com os ritos devocionais da corpolatria, abre precedente para
punições dos comportamentos transgressores, e que, “a custo de tanta obsessão por dietas,
parecem querer propor a desaparição do corpo” (Graciela NATANSOHN, 2003). Como bem
resumiu Le Breton (2003, p.11), é a “tirania de uma estética do corpo contra o próprio corpo”.
105
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4.2.1.3 CORPO-MÍDIA: “Só por hoje você não precisa comer. Volte aqui amanhã e leia
isso novamente”.
“Gorda.
Gorda.
Gorda.
Nojenta.
Não coma.
Eu me odeio.”
A corporeidade é uma construção permanente, a partir de várias mediações: meios de
comunicação, estética dominante, moda, etc. As narrativas de vida dos indivíduos não são
compostas apenas pelos discursos verbalizados, mas, principalmente, pelos elementos
constitutivos da sua interação com o mundo, a partir dos seus corpos. Segundo Adriana
Bittencourt (2012, p.35), “o corpo é mídia, pois ‘resulta’ de cruzamentos coevolutivos entre
informações. [...] o corpo que se vê é um conjunto de informações em relação. O corpo é
sempre um estado de corpo, uma vez que o fluxo das informações não estanca”.
Nessa epidemia silenciosa, mas ao mesmo tempo tão comunicante, os corpos-mídia
no fenômeno thinspiration são uma materialização da dor. Inscrever na própria carne os
infortúnios dessa experiência é uma forma de extravasar a ansiedade, a frustração, mas
também um instrumento de poder, de se apropriar de um veículo que, em carne viva, vocifera
“É o meu corpo”. Mas, afinal, seria esse corpo realmente dela(s)? “A mística da linha, a
fascinação da magreza, exercem grande influência unicamente porque são formas de violência
e fonte de sacrifício para o corpo, ao mesmo tempo entorpecido na sua perfeição e
violentamente vivificado como acontece nos ritos de imolação” (BAUDRILLARD, 2010,
p.189). O corpo-mídia não é apenas agente difusor da corpolatria através da adequação da
forma aos preceitos estéticos dominantes (emagrecendo, alisando, rejuvenescendo,
pintando...), mas também um poderoso instrumento de veiculação literal de discursos,
concedendo à carne, pele e osso, a voz que por vezes é silenciada pela boca (Figura 38).
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#eating disorder #eating disorders quotes #ugly
#ugly quotes #skinny #depress....

#don’teat #slim #beauty #body #proannna

Figura 38 – Exemplos da categoria Corpo-mídia (1)

Fonte: tumblogs xslim-beautyx/ sadteendiary106

106

Disponível em:
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Todo corpo é uma construção discursiva, “son formas de conocimiento, modos de
normatividad y normalización” (Rosi BRAIDOTTI, 2000), e aquele que sofre, e que registra
esse sentimento em imagens (riscando, cortando, sangrando...), consegue não só encontrar um
espaço para evidenciar o que sente, mas prolongar uma experiência sensorial, mesmo que
dorida, em cada compartilhamento.
E, para a dor procurada, em vez da dor apenas sentida, pode haver uma explicação
nem um pouco óbvia. Segundo Reich, o gosto masoquista da dor não emana de um
amor à dor, mas da esperança de obter, por meio da dor, uma sensação forte; as
pessoas afetadas por uma analgesia emocional ou sensorial preferem a dor apenas à
alternativa de não sentir nada (Susan SONTAG, 2004, pos. 533).

Como o corpo também é formado por seus enunciados, através da linguagem se lhe
confere distinções, normalidades e anormalidades, desejo e reparação. A solidão, a falta de
amor, a sensação de abandono, são frequentemente relatadas nas postagens, e a forma
encontrada para solucionar a questão do isolamento é não comer. Para algumas jovens, a
magreza atrairia amizades, parceiras(os) sexuais, o respeito da família, a deferência das(os)
colegas de escola, enfim, solucionaria qualquer problema relacional. O controle da fome é
sinônimo de disciplina e resistência, e a comida se torna uma espécie de inimigo monstruoso,
algo danoso, que deve ser combatido. Comer revela fraqueza, falta de comprometimento com
a própria vida, e o pior de todos os rótulos: a imperfeição (Figura 39).

#meus #fat #depressao #magreza #eat

Figura 39 – Exemplos da categoria Corpo-mídia (2)

<http://sadteendiary.tumblr.com/post/24585230373>. Acesso em: 17 nov. 2015.

#donteat #thinspo #thiinspiration #anna #anoreixa….

#dont eat

#black #eat #dont eat
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Fonte: tumblogs amour-est-la-loi/tulkeves/callmeanamia/ emptyheartbrokenspirit 107

107

Disponível em:
<http://amour-est-la-loi.tumblr.com/post/37831910327>. Acesso em: 14 dez. 2015.
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É necessário demarcar na própria pele os “excessos” que precisam ser removidos,
aquilo que ainda as afasta da perfeição, porque nunca se está magra o suficiente, sempre há
quilos a perder. Esses registros de momentos íntimos, aparentemente desprotegidos, em
cenários e situações despedaçadas, revelam as origens e manifestações do mais profundo das
emoções humanas (Figura 40).
Essa produção de imagem corporal demonstra a cooperação de categorias
discursivas e cargas afetivas, que descrevem o corpo como interstício visual na
dinâmica do entre-lugar. A contextualização da imagem pesquisada confirma-se,
também, pela argumentação híbrida do próprio corpo. Assim, esse amalgamar de
relevos imagéticos esboça orifícios e depressões táteis que plugam o corpo no
ambiente (GARCIA, 2005, p.153).

#fat #fat gif #hate my body # hate myself…

#fat #anorexa #pro anna

Figura 40 – Exemplos da categoria Corpo-mídia (3)

<http://tulkeves.tumblr.com/post/101414074730> . Acesso em: 17 nov. 2015.
<http://emptyheartbrokenspirit.tumblr.com/post/25450924209/constantlyheartbroken-youre-already-too>. Acesso em: 14 nov.
2015.
<http://callmeanamia.tumblr.com/post/20781243872>. Acesso em: 18 dez. 2015.

#proana #thinspo #my own stuff #disgust…

#dimagrire #essere diversa #non mi piaccio #ciccia #ritagliare #forbici #corpo…
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Fonte: tumblogs fucknespada/ save-me-i-am-lost /nothungrie/ nickynicole93108

“Podemos propor esta hipótese de que a imagem arde em seu contato com o real.
Inflama-se, e nos consome por sua vez” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 208). Olhar para essas
imagens é encarar a dor de frente, é ouvir o grito de “estou aqui”, “existo”, é perceber que são
registros que estão ali para, como sugere Susan Sontag (2003, pos. 819) “fazer o sofrimento
avultar, globalizá-lo, poder incitar as pessoas a sentir que deveriam ‘importa-se mais’.
Também as convida a sentir que os sofrimentos e os infortúnios são demasiado vastos”, que a
sensação de ser esteticamente imperfeita pode ser um fardo pesado demais para se carregar. É

108

Disponível em:
<http://fucknespada.tumblr.com/post/138349271612>. Acesso em: 11 nov. 2015.
<http://save-me-i-am-lost.tumblr.com/post/100081491963/fatfatfatfatfatfatfatfatfatfatmfatfatfat>. Acesso em: 16 nov. 2015.
<http://nothungrie.tumblr.com/post/142481836729/i-wish-i-could-just-cut-it-off>. Acesso em: 19 nov. 2015.
<http://nickynicole93.tumblr.com/post/137803006169>. Acesso em: 12 dez. 2015.
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refletir sobre o papel da mídia quando exalta um único padrão de beleza possível, e restringe
as demais representações dos outros, demarcando as vidas e corpos que possuem valor, e
aqueles que são descartáveis nesse processo.
Esse conteúdo imagético também colabora para desmistificar a falsa ideia de que há
uma oposição entre real e virtual, de que on- e off-line são âmbitos distintos e independentes,
“como si lo que ocurre en las prácticas comunicativas mediatizadas tecnológicamente no
formara parte de la realidad y de la vida cotidiana de los que participan en ellas 109”, como
pontua Amparo Lasén (2012) (Figura 41).

109

#fat #ugly #donteat #bones #thighgap

#fat #dont eat

Figura 41 – Exemplos da categoria Corpo-mídia (4)

“como se o que acontece nas práticas de comunicação mediadas tecnologicamente não fizesse parte da realidade e da vida
cotidiana das pessoas envolvidas nelas” (tradução nossa).

#help me #anamia #eating disorders #hate #lost

#fat #pro #mia #weight #ana #bulimic #not skinny…
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Fonte: tumblogs littlegirlinwonderland/ emptyheartbrokenspirit/ secretangelofana/ starve-toperfection110

O corpo é um “agente”, não um recurso (Donna HARAWAY, 1995, p.39), e como
produtor e resultado de experiências desponta como elemento basilar na construção das
identidades culturais. Não pode, portanto, ser definido por fronteiras epidérmicas, mas sim
pelos processos relacionais constantemente mutáveis, e que são afetados pelas características
do tempo em que se insere. Atualmente, pode-se notar o atravessamento dessas relações por
quadros de inquietação e ansiedade pungentes, depressão, fobias e transtornos complexos,
principalmente quando o olhar para si está sobrecarregado dos inúmeros imperativos que
ladeiam o corpo ideal. “Se a escolha é minha, eu só queria ser a amiga magra...”

110

Disponível em:
<http://littlegirlinwonderland.tumblr.com/post/83179434715>. Acesso em: 18 dez. 2015.
<http://emptyheartbrokenspirit.tumblr.com/post/22569659106/via-imgtumble>. Acesso em: 16 nov. 2015.
<http://secretangelofana.tumblr.com/post/140331423943>. Acesso em: 13 dez. 2015.
<http://starve-to-perfection.tumblr.com/post/83632604951>. Acesso em: 12 dez. 2015.
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4.2.1.4 COMPARATIVOS: “Antes, porca gorda. Depois, borboleta perfeita”!
“A escolha é sua.
Só depende de você.
Água ou doces?
Ossos ou comida?
Amor ou desprezo?”
As imagens revelam e constroem, através de múltiplos elementos, fragmentos de
histórias, sentimentos, ideias, normas, padrões... Não é difícil encontrar, em diferentes meios
de comunicação, as narrativas de vida dos corpos femininos, a partir do emparelhamento de
imagens que demarcam dois momentos fatídicos: de um lado, o corpo gordo, falho,
imperfeito, infeliz, traído, mal-amado, flácido, solitário, etc.; do outro, o corpo magro,
exitoso, em busca da perfeição, feliz, confiante, bem-amado, firme, cercado de atenção. As
imagens que contém os corpos ‘antes’ e ‘depois’ do emagrecimento são popularmente
conhecidas por revelar uma trajetória de consagração, onde a gordura se associa ao momento
mais rasteiro, e a magreza ao ápice da vida de um indivíduo. As formas de comparação entre
aquilo que é indesejado, fora dos padrões, e aquilo que se deve almejar ou felicitar, são um
tipo de controle que se exerce por meio do olhar minucioso sobre a própria aparência em
relação ao corpo da outra, sempre tomando como referência as características que determinam
o que é ou não adequado, normal, esteticamente aceito (Figura 42).
Perscrutar as referências simbólicas que são associadas à magreza, e empenhar o
máximo de esforço para também se assemelhar a essa imagem idealizada e controlada, fazem
parte dos procedimentos de busca por pertencimento, identificação, reconhecimento. “Os
processos de gestão da aparência, de cuidados de si, que inscrevem e reconhecem nos corpos
marcas de identidade, ao mesmo tempo e da mesma forma, inscrevem e reconhecem naquele
corpo que não apresenta os mesmos atributos, [...] marcas de diferenciação” (NOVAES, 2007,
p.169), ou seja, aquilo que conecta o indivíduo às características indesejáveis e que promove a
sua não aceitação social, que pode vincular e/ou separar pessoas e grupos.
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#ana #thinspiration #thinspo #anoreixa…

#skinny #or #fat #dont eat #ana #promia #proskinny #mia #thinspo #thin

Figura 42 – Exemplos da categoria Comparativo (1)

Fonte: tumblogs botdf666/ deep-ressiva111

A insatisfação crônica com o próprio corpo, que aparentemente difere daquele que
confere distinção social, agencia a procura pela similitude aos atributos que asseguram uma
posição de pertencimento aos grupos que julgue relevantes (Figura 43).
111

Disponível em:
<http://botdf666.tumblr.com/post/133849447542/thinspirationsss-not-mine#notes>. Acesso em: 14 dez. 2015.
<http://deep-ressiva.tumblr.com/post/138793059482/ser-magra-e-engordar-ou-ser-magra-e-linda-por>. Acesso em: 19 nov.
2015.
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O surgimento das inúmeras práticas corporais e técnicas de modelagem física parece
ancorado na mesma ideia de autonomia e autorregulação do sujeito com relação ao
seu corpo, reforçando, com isso, um comportamento de aversão com relação aos
corpos que desviam do padrão de beleza dominante. Problemas com a má aparência
e, certamente, a gordura, figuram entre os piores tipos de desleixo com o corpo,
sendo concebidos como transgressão moral, traduzindo um modo inadequado de
relacionamento com o corpo, no qual estão excluídos os exercícios físicos regulares,
esforço, disciplina, persistência, obstinação e autoestima (Joana NOVAES, 2013, p.
29).

O indivíduo gordo (e aqui leia-se não necessariamente obeso, apenas diferente do
padrão midiatizado) sofre constantemente discriminação, é ferido física e emocionalmente em
diversas instâncias (ambientes de trabalho e médico-hospitalares, instituições de ensino,
relacionamentos amorosos e interpessoais, e também na mídia) apenas por sua aparência
corporal. Está mais sujeito a sofrer bullying112 (e ultimamente tem-se visto crescer a
ocorrência de cyberbulling113) e, principalmente na adolescência, mais propenso a adotar
comportamentos de risco, como o consumo de álcool, cigarros, medicações, e a se autopunir,
mutilar, ou desenvolver distúrbios alimentares (episódios de compulsões, anorexia, bulimia,
etc.) (LE BRETON, 2012).
Esse pavor do corpo gordo pode ser transcrito em números: na pesquisa “Por que o
mundo odeia as gordas” (Silvana TAVANO, 2006), 9405 mulheres foram entrevistadas e
66% admitiram já ter feito algum tipo de comentário malicioso ao ver uma mulher gorda de
biquíni; 21% acreditam que as gordas são preguiçosas e 58% já se sentiram intimamente
felizes porque a ‘ex’ do namorado engordou muito; e ainda, 52% acham que é pior engordar
15 quilos do que ter uma redução salarial de 30%.
Em pesquisa realizada por Marle Alvarenga et al. (2010), com jovens universitárias de
cinco regiões do Brasil, foi revelado que 64,4% desejavam ser mais magras; Idalina Kakeshita
e Almeida (2006) apontaram em sua investigação que 87% das brasileiras magras ou com
sobrepeso superestimaram seu tamanho corporal, o que indica uma distorção na percepção da
autoimagem. O projeto Operation Beautiful114 apontou que o padrão de beleza atual (magra,
caucasiana, longilínea) corresponde a cerca de 2% da população feminina mundial, mas
condiz com mais de 90% das mulheres na mídia, principalmente na TV.

112

Bullying: ato de intimidar, ameaçar, humilhar ou agredir o outro, verbal ou fisicamente, por repetidas vezes, estando
sozinho ou com o auxílio de outras pessoas.
113
Cyberbullying: através das TICs, os comportamentos hostis adotados no bullying são propagados.
114
Disponível em: <http://www.operationbeautiful.com/>. Acesso em: 12 mar. 2015.
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Todavia, os números mais críticos referem-se à infância, como assinala, por exemplo,
um estudo realizado por pesquisadores da Universidade da Flórida, com meninas em idade
pré-escolar (três anos), onde mais de 50% afirmaram se sentir desconfortáveis com a própria
aparência, e um terço gostaria de perder peso ou mudar a cor dos cabelos. Mais de 30%
asseguraram que “quase sempre” se preocupam com sua aparência, bem como gostariam de
modificar algum dos seus atributos físicos. De acordo com uma pesquisa conduzida pelo
Common Sense Media, um terço dos garotos e mais da metade das garotas, com idades entre
seis e oito anos, acha que o corpo ideal é mais magro do que o seu; e ainda que, uma em cada
quatro crianças já tentou fazer dieta entre sete e onze anos de idade.
Em outra análise, realizada pelo Instituto da saúde infantil, da Universidade de
Londres, pode-se perceber a gravidade do aumento de casos de distúrbios alimentares na
infância, pois se revelou que 37% das crianças apresentam sintomas de anorexia, cerca de 1%
bulimia e 43% outras desordens. Também foi constatado que metade das crianças com
problemas acabaram sendo internadas, e muitas tinham o hábito de usar laxantes, forçar o
vômito após comer muito e se recusar a comer.

Conforme estimativa do Journal of

Adolescent Health Care, dos EUA, os transtornos alimentares ocupam a posição de terceira
doença crônica mais comum em jovens mulheres no mundo.
No Brasil, segundo o diretor do Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente, Dr.
Lucas Santos Zambon, os estudos epidemiológicos sobre anorexia nervosa são escassos.
“Dunker & Philippi, em São Paulo, observaram 21% de prevalência de sintomas de anorexia
nervosa em adolescentes de 15 a 18 anos. Também em São Paulo, Sampei encontrou 19,4%
de sintomas de anorexia nervosa nas adolescentes com menarca115, cuja idade variou entre 16
e 17 anos. O estudo de Fiates & Salles realizado em Florianópolis investigou estudantes
universitárias de 19 a 25 anos e detectou 22,2% de prevalência de sintomas de anorexia
nervosa”116, afirma Zambon. No estudo conduzido por Olívia Zordão e colaboradoras (2015),
em Minas Gerais, entre as garotas com idade média de 14 anos, a insatisfação pelo excesso de
peso correspondeu a 48,4% da amostra e 23,3% a suscetibilidade ao desenvolvimento de
distúrbios de conduta alimentar. A psiquiatra do Hospital Israelita Albert Einstein, Mara
Maranhão, revela que, apesar dos poucos estudos epidemiológicos, já se observa na prática

115

Menarca: corresponde à primeira menstruação da vida de uma mulher, e costuma ocorrer entre os 10 e 14 anos de idade.
Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/conteudos/acp-medicine/6131/transtornos_alimentares.htm>. Acesso
em: 14 mar. 2016.
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clínica que a idade de início dos transtornos alimentares tem diminuído, sendo atendidas
meninas com idades entre 10 e 11 anos117.

#dont eat #no food #thin #anna #miia

#discipline #thin #thinspo #donteat

Figura 43 – Exemplos da categoria Comparativo (2)

Fonte: tumblogs thinsp0-fitsp0/ sonhodeserperfeita118

117

Disponível em: <http://veja.abril.com.br/saude/disturbios-alimentares-aumentam-entre-as-criancas/>. Acesso em: 19 mar.
2015.
118
Disponível em:
<http://thinsp0-fitsp0.tumblr.com/post/45566988883>. Acesso em: 16 nov. 2015.
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A obsessão pelo próprio peso e a ideia de que apenas a gordura é sinônima de doença
faz com que muitas das práticas voltadas para o emagrecimento sejam consideradas
saudáveis, ainda que, na realidade, sejam extremamente nocivas. Desconsidera-se que o
número na balança é apenas um indicativo da massa, e que sozinho não determina a saúde do
indivíduo, apenas quando está associado a outros indicadores clínicos, como exames
bioquímicos, bem-estar geral, nível de estresse, qualidade de vida, biótipo e genética (Figura
44). A preocupação excessiva com o peso e a celebração por cada quilo perdido, mesmo que
visivelmente o corpo não apresente qualquer “excesso”, demonstram a lipofobia presente no
cotidiano dessas jovens, e a rejeição maníaca que possuem à gordura. “As anoréxicas têm
certeza de estar envolvidas numa busca que ninguém mais pode entender ao olhá-las” (Naomi
WOLF, 1992, p.161), apenas aquelas que compartilham dos mesmos anseios.
Figura 44 – Exemplos da categoria Comparativo (3)

Fonte: tumblogs things-of-a-anorexic/ ossinho-s119

<http://sonhodeserperfeita.tumblr.com/post/135933714986>. Acesso em: 12 dez. 2015.
119
Disponível em:
<http://things-of-a-anorexic.tumblr.com/post/45401283938>. Acesso em: 11 nov. 2015.
<http://ossinho-s.tumblr.com/post/140888625069>. Acesso em: 16 nov. 2015.
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Transformar o corpo repulsivo no corpo desejado passa a ser a obrigação primária, e o
caminho para a glória está na força de vontade e na determinação: “se elas conseguiram, eu
também posso”. O alimento torna a ser colocado na posição de grande vilão, que fornece uma
satisfação temporária, agradando o paladar, mas que as afasta da magreza/beleza permanente.
A escolha reside entre atender o chamamento do ideal de perfeição, ou sucumbir ao apelo das
comidas e guloseimas com seus sabores adoráveis/odiáveis (Figura 45).

#thinspo #thin #donteat #nofood

#choice #no food #thinspo

Figura 45 – Exemplos da categoria Comparativo (4)

#don’t eat #annamia

#choice #nofood #anoreixa #anna #mia
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Fonte: tumblogs hellyeahskinnydreaming/ the-change-is-now/healthybeautytips7/45bitches 120

O que passa a ser normativo para esse corpo que definha não é apenas o modelo de
beleza imposto, mas o fato de se afirmar que é possível manipular, reformar, aprimorar
totalmente sua aparência, de acordo com a forma que convém, se assim for desejado (Figura
46). “A vontade está na preocupação de modificar o olhar sobre si e o olhar dos outros a fim
de sentir-se existir plenamente. Ao mudar o corpo, o indivíduo pretende mudar sua vida,
modificar seu sentimento de identidade. (...) Dispensando um corpo antigo mal amado, a
pessoa goza de um novo nascimento” (LE BRETON, 2003, p.30). E esse novo corpo
esquálido, que por tanto tempo foi objeto de cobiça, passa a poder ser referência de veneração
de muitas outras mais...

120

Disponível em:
<http://hellyeahskinnydreaming.tumblr.com/post/9254561359>. Acesso em: 16 nov. 2015.
<http://healthybeautytips7.tumblr.com/post/115466977556>. Acesso em: 19 nov. 2015.
<http://the-change-is-now.tumblr.com/post/26948626384/brokendreamsofreality-aint-this-the-truth>. Acesso em: 16 nov.
2015.
<http://45bitches.tumblr.com/post/142734153594>. Acesso em: 16 nov. 2015.

#diet #anaemia

#anna e mia #amigas #magra #ficando magra #obesa
#gorda #anna #ana...
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Figura 46 – Exemplos da categoria Comparativo (5)

#before and after #skinny girl #motivation #thinspo
#thinspiration #fitspiration…

#Anoreixa #anoreksja #anorektyczka #proan…
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Fonte: tumblogs sermagrapraserfeliz/ anaemia-love/botdf666/thinspo-chaya121

121

Disponível em:
<http://sermagrapraserfeliz.tumblr.com/post/116568647131/tudo-%C3%A9-quest%C3%A3o-de-for%C3%A7a-de-vontade2-meses>. Acesso em: 14 dez. 2015.
<http://anaemia-love.tumblr.com/post/136458300265/dieta-do-abacaxi-5kg-em-3-dias>. Acesso em: 17 nov. 2015.
<http://botdf666.tumblr.com/post/133849553182/umbra-hominis-me#notes.>. Acesso em: 14 dez. 2015.
<http://thinspo-chaya.tumblr.com/post/127930036419>. Acesso em: 11 nov. 2015.
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4.2.1.5 DESAFIOS DE MAGREZA: “Dedinho na goela, cada dia mais magra, cada dia
mais bela”.
“Se eu consigo,
você consegue.
Você consegue?”
Durante a juventude, é comum competir por um espaço, pela aceitação e aprovação
dos outros, e faz-se qualquer sacrifício para não ser motivo de piada ou exclusão dos grupos.
As transformações sociais provocadas pelo uso da internet e dos dispositivos tecnológicos,
reconfiguraram as formas de interação, e as fotos, selfies, check-ins, likes, reblogs e
comentários passaram a ser estruturantes da validação de comportamentos e da aprovação da
própria imagem. “Uma foto não é apenas semelhante a seu tema, uma homenagem a seu tema.
Ela é uma parte e uma extensão daquele tema; e um meio poderoso de adquiri-lo, de ganhar
controle sobre ele” (Susan SONTAG, 2004, pos. 2076).
A questão identidade/diferença é estruturante dos processos de organização social,
determinando movimentos de inclusão e de exclusão, de anonimato e de fama.
Mabel Moraña, pesquisadora ligada aos Estudos Culturais Latinoamericanos, chama
a atenção para a questão da violência simbólico-normativa contra os corpos
femininos que, para aparecer devem se conformar aos modelos dominantes,
desconsiderando a escuta de seu próprio corpo (Nízia VILLAÇA, 2010).

Reflexos de doenças narcísicas, que negligenciam determinações biológicas e
genéticas, os desafios apresentados a seguir são derivados do movimento thinspiration, e
possuem um objetivo comum: provar, através de fotografias compartilhadas na internet, que
se está magra o suficiente, dentro dos requisitos do corpo-ideal, e revelam o aprisionamento
na necessidade de obter o olhar de aprovação e valoração das(os) outras(os). Nessa corrida
desenfreada pelo enquadramento nos ideais de “perfeição” física e pela identificação com
seus pares, é delineada uma trajetória com sérias implicações na saúde dessas jovens (adoção
de conduta alimentar inadequada, esgotamento muscular, alterações no crescimento ósseo e
desenvolvimento integral, entre outras).
A partir da popularização da hashtag “#thinspiration”, partes do corpo passaram a ser
destacadas como alvo principal da obsessão do momento: clavículas e quadris salientes,
espaço entre as coxas, cintura delgada. Para cada período e região corporal, um desafio
diferente, como se o ser humano fosse um manequim de plástico, um produto que se exibe nas
prateleiras de uma loja, passível de alterações repentinas sem se expor aos riscos e efeitos
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colaterais dessas ações. Não passar nos testes é o atestado de que o emagrecimento é
obrigatório e urgente, mesmo que o resultado da busca obstinada pela magreza desencadeie
sintomas depressivos e transtornos alimentares.
Ideais estabelecidos beirando o inatingível, com níveis extremos de exigência estética,
marcam os corpos com duas etiquetas: os vencedores, que encarnam o modismo e atingem os
objetivos das competições, e os fracassados, que passam a desenvolver uma relação
problemática com a própria aparência, uma espécie de ódio mortal à própria carne. Apesar de
haver uma especificidade nessa categoria, que reside no fato de que a usuária precisa se
revelar (em parte) para que seja reconhecida sua vitória, diversas outras garotas compartilham
as imagens de outras, não como uma forma de burlar a disputa e serem ovacionadas, mas
como o espelho dos seus desejos íntimos de, um dia, também alcançar tais feitos.

4.2.1.5.1 #bellybuttonchallenge
As publicações referentes ao Belly Button Challenge, ou Desafio do Umbigo,
iniciaram, em 2015, no site de rede social chinesa Sina Weibo122, para, em seguida, viralizar
em diferentes plataformas entre jovens de diversas partes do mundo, tendo a hashtag
compartilhada mais de 130 milhões de vezes.
O desafio consiste na publicação de uma foto própria, onde a pessoa mostra sua
tentativa exitosa de tocar o próprio umbigo passando o braço por trás das costas, e que,
supostamente, revelaria estar com o corpo e peso ideais (Figura 47). Sua propagação estaria
vinculada a um dito estudo americano que comprovava que indivíduos que conseguissem
realizar tal feito poderiam ficar satisfeitos com o próprio corpo, pois estariam magros e
saudáveis, porém tal pesquisa nunca foi localizada, segundo o jornal inglês Daily Mail 123.

122
123

Maior plataforma de microblog da China, semelhante ao Twitter.

Disponível em: <http://www.dailymail.co.uk/news/peoplesdaily/article-3119829/Chinese-belly-button-challengereceived-millions-hits.html>. Acesso em: 19 set. 2015.
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#belly button challenge
#selfie #me #belly button challenge

#belly button challenge #done
#monaabiers…

#Anda #Belly Button Challenge

Figura 47 – Exemplos da categoria Desafios de magreza (1)

Fonte: tumblogs orangesociety/ funten88/ tetovalt-macska/ mariandreapf124.
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Disponível em:
<http://orangesociety.com/2015/andas-belly-button-challenge->. Acesso em: 12 mai. 2015.
<http://funten88.tumblr.com/post/121724318622/via-belly-button-challenge-picture>. Acesso em: 19 mai. 2015.
<http://tetovalt-macska.tumblr.com/post/121850297670/haha-belly-button-challenge>. Acesso em: 14 mai. 2015.
<http://mariandreapf.tumblr.com/post/121544729837/belly-button-challenge-being-skinny-helps-but-i>. Acesso em: 12 mai.
2015.
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4.2.1.5.2 #bikinibridge
O Bikini bridge foi um desafio, popularizado em 2014, que determinava que o patamar
de magreza deveria ser correspondente a um abdômen côncavo, ou seja, voltado para dentro, a
um ponto tal que o biquíni ficaria levemente suspenso pelos ossos do ilíaco, formando um
espaço entre a peça íntima e o corpo, uma espécie de “ponte”. Além disso, a pouca gordura
corporal também revelaria os ossos da costela bem marcados, aparentemente visíveis sob a
pele (Figura 48). Em apenas 24 horas, a hashtag foi citada duas mil vezes apenas no Twitter,
e em seguida houve uma verdadeira “invasão” em outras redes, como Instagram e Tumblr.
Segundo matéria publicada no site “BuzzFeed”, a campanha foi idealizada por um usuário do
4chan125, com a ideia de criar um hoax126 viral sobre o tema. Porém, o desafio tornou-se real,
e imagens e perfis dedicados ao bikini bridge foram postados à exaustão.

#thin #thinspiration #thinspo #bikini bridg…

#goals #thinspo #thinspiration #skinny …

Figura 48 – Exemplos da categoria Desafios de magreza (2)

125
126

Fórum americano de compartilhamento anônimo de conteúdos.

Hoax: "embuste", ou farsa, em forma de mensagem ou post, para supostamente atestar ou polemizar sobre determinado
conteúdo.

#not quite #still fat #cant see all my ribs yet…

#bikini bridge #perfection #hip bones
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Fonte: tumblogs slxtt-my-throat/ xx-thinbitch-xx/ sombra-blanca/ lautremoitieduciel127.

Durante a investigação, pode-se notar que o bikini bridge já não é mais tão
evidenciado pelas tumbleiras thinspo, e passou a ser utilizado com um forte apelo sexual.
Uma tag que passou a assumir papel semelhante, mas sem o menor intuito de criar um
modismo do tipo desafio, é a #hipbone.
4.2.1.5.3 #collarbonechallenge
Mais um desafio lançado na rede social chinesa Weibo a tomar grandes proporções,
também no ano de 2015, o Collarbone Challenge, ou Desafio das moedas na “saboneteira”,
127

Disponível em:
<http://slxtt-my-throat.tumblr.com/post/142283484063>. Acesso em: 14 mar. 2015.
<http://xx-thinbitch-xx.tumblr.com/post/115983542889>. Acesso em: 13 mar. 2015.
<http://sombra-blanca.tumblr.com/post/99338165268>. Acesso em: 13 mar. 2015.
<http://lautremoitieduciel.tumblr.com/post/125455873033>. Acesso em: 13 mar. 2015.
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dá destaque a outra parte do corpo feminino: a clavícula. Nesse caso, a ideia consiste em
acomodar moedas na depressão formada pelo osso saliente, e quanto maior o número delas,
mais magra e sexy seria a jovem (Figura 49). O desafio acabou se tornando uma disputa para
verificar quem conseguia enfileirar mais moedas, e as garotas registravam em suas
publicações, além da etiqueta do desafio, o número de níqueis que haviam alcançado. Foram
realizados campeonatos e a hashtag superou a marca de 34 milhões de menções somente na
plataforma chinesa.

#american #34 #quarters #collarbonechalleng…

#collarbonechallenge #easy #bf was like wt…

Figura 49 – Exemplos da categoria Desafios de magreza (3)

#collarbone challenge #collarbones
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Fonte: tumblogs aoa-linus/kanelimustikka/-featureinsights128.

O desafio foi embora com a mesma velocidade que surgiu, mas a fixação pelo “colar
de ossos” ainda tem bastante força dentro da temática thinspo, deixando a hashtag
#collarbone como uma grande herança, que continua sendo utilizada não mais com o intuito
da disputa, mas para evidenciar essa ossatura que é tão desejada.
4.2.1.5.4 #thighgap
Um dos mais populares modismos relacionados ao thinspiration foi iniciado em 2013,
e desde então tem ganhado força nas redes sociais na internet. O Thigh Gap funciona assim:
com os pés juntos e paralelos, deve haver um espaço entre as pernas, de tal maneira que
joelho e coxas não se toquem. Com o mandamento “Feet together, thighs apart”129, ou ainda
com as palavras de ordem "Do it for the thigh gap"130, milhares de imagens foram (e ainda
são) compartilhadas, indicando ora a obtenção do cultuado vão, ora a inspiração oriunda das
outras jovens que apresentam essa característica (Figura 50). Cardápios restritivos e perigosos

128

Disponível em:
<http://aoa-linus.tumblr.com/post/128230231904/jamlamhk-mina-collarbone-coin-challenge>. Acesso em: 12 abr. 2015.
<http://kanelimustikka.tumblr.com/post/125091484546/collarbone-challenge-i-saw-this-at-venus>. Acesso em: 12 abr. 2015.
<http://-featureinsights.tumblr.com/post/121935425873/how-many-coins-can-you-hold-with-your>. Acesso em: 12 abr. 2015.
129
“Pés juntos, coxas separadas” (tradução nossa).
130
“Faça isso pelo espaço entre as coxas” (tradução nossa).
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à saúde e uma infinidade de séries de exercícios acompanharam a hashtag, incentivando a
obtenção da lacuna, e até mesmo uma calculadora para saber quanto de peso a pessoa deveria
perder para atingir o thigh gap.

#thin #thinspiration #thinspo #ana #mia…
#thinspiration #thin #thinspo #skinny …

#personal #thin #thinspo #bonespirati…

#ana #anorexia #anorexic #bulimia #mia…

Figura 50 – Exemplos da categoria Desafios de magreza (4)

Fonte: tumblogs 40.media/ thighgaplove/ womito-dulces/ starvingrosemary131.

131

Disponível em:
<http://40.media.tumblr.com/8648fd2abce5fa0c15158a1257434cff/tumblr_mxha9yLD371t69zmwo1_500.jpg>. Acesso em:
12 abr. 2015.
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As falsas maneiras de se medir a dita “perfeição” corporal, através dos desafios de
magreza, determinam que qualquer um pode atingir o corpo-ideal, se tiver força de vontade,
rigor e empenho no processo, desconsiderando, por exemplo, as diferenças biológicas que
possibilitam ou não determinado formato – no caso do thigh gap, tanto a estrutura da bacia,
quanto os grupos musculares da coxa; ou no belly button challenge, os braços mais longos e
articulações flexíveis.
Os cuidados que precisam ser adotados com relação aos referidos modismos, que se
espalham muito rapidamente na internet, referem-se, principalmente, à maneira como as
mídias tem ressaltado apenas um biótipo como padrão de beleza que beira a exceção e não a
regra geral, e aos perigos da forma não saudável para obtenção do resultado esperado, como
sérios problemas de nutrição e até o desenvolvimento de transtornos alimentares severos. A
anorexia e a bulimia precisam ser encaradas de acordo com a sua gravidade, e não como
“estilo de vida”, como refletem muitos conteúdos compartilhados, ou ainda os desafios de
magreza que viralizam na internet. Os quatro desafios selecionados são apenas um exemplo
desse tipo de busca desenfreada por corpos que se adequem ao perfil de magreza desejado. A
todo o momento, surgem na internet novos modismos, como ter a cintura da espessura de uma
folha A4 em modo retrato, o que corresponde a 21cm (#A4waistchallenge), ou pernas tão
finas que, quando os joelhos estão juntos, são totalmente cobertos por um aparelho de telefone
celular (#iPhone6challenge).
Um corpo que definha e se deforma para caber em roupas de manequins cada vez mais
diminutos, e que se submete a desafios perversos de magreza, deve suscitar, além do
assombro, a possibilidade de se refletir qual o lugar desse corpo na vida dessas jovens
mulheres e qual o papel das redes sociais na internet nessa problemática. Essas experiências
estão pautadas no corpo, visto que este encarna a vivência da cultura, e os processos de
adoecimento estão vinculados à maneira como essa inscrição social é feita, bem como à
agência desse indivíduo, reagindo ou não para intervenção na sua realidade. Isso quer dizer
que, também “a doença é um fenômeno que diz respeito a um conjunto de elementos
socioculturais que estão interligados entre si” (ALVES, 2006, p.1552), e que as noções de
saúde, doença, e dos padrões estéticos normativos, podem ao mesmo tempo funcionar como
uma forma de regulação da sociedade.

<http://thighgaplove.tumblr.com/>. Acesso em: 14 abr. 2015.
<http://womito-dulces.tumblr.com/post/141745176035/someday>. Acesso em: 14 abr. 2015.
<http://starvingrosemary.tumblr.com/post/142509281128/thinspo>. Acesso em: 12 abr. 2015.
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4.2.1.6 TUMBLR ACTANTE: “Tá com fome? Corre pro Tumblr!”
“Me ajudem.
Me motivem.
Me exercitem.
Não me alimentem.
Por favor.”
Essa última classificação reúne os achados mais representativos coletados nessa
investigação, uma vez que além de congregar elementos de outras categorias anteriormente
apresentadas, como as do corpo-desejo e corpo-disciplina, consegue evidenciar de forma
ainda mais nítida a conjunção entre corpo e tela vista até aqui, realizando um movimento
associativo pulsante em agência e interação.
Para Latour (2005), o conhecimento do social só seria possível após um esforço do(a)
pesquisador(a) para identificar, nos acontecimentos, seus actantes, associações e rastros,
descrevendo-os da forma mais completa possível, ‘seguindo os atores’ assim como os
antropólogos. Observar a dinâmica que se estabelece no Tumblr, a partir do conteúdo
thinspiration, revelou como as imagens, os dispositivos tecnológicos e sua convergência com
a internet têm adquirido um protagonismo crescente na formação e subjugação dos sujeitos,
bem como na construção do ideal de corpo feminino. “Los dispositivos digitales participan de
ambos aspectos: identidad, reflexividad, auto-conocimiento por un lado; y vigilancia, control,
auto-control y dependencia por el otro. Median las formas de sujeción y también forman parte
de las estrategias para librarse de ellas”132 (Amparo LASÉN, 2012).
Não só os corpos digitais presentes nas imagens compartilhadas incidem e conformam
os corpos encarnados, mas a própria plataforma passa a ser um actante extremamente ativo
nesse processo de inscrição e incorporação dos padrões de magreza. Sua atuação também
pode ser vista na própria relação com a temática thinspo, na maneira como lida com o volume
de informações reblogadas diariamente. Essa interação entre tela e carne diz respeito, segundo
Amparo Lasén (2012), a uma capacidade peculiar das tecnologias digitais de se inscrever e

132

“Os dispositivos digitais estão envolvidos em ambos os aspectos: identidade, reflexividade,
autoconhecimento, por um lado; e monitoramento, controle, autocontrole e dependência do outro. Medeiam as
formas de sujeição e também formam parte das estratégias para livrar-se delas” (tradução nossa).
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estabilizar processos e aspectos da dinâmica social e relações interpessoais (intenções,
comunicação, emoções, etc.).
Donna Haraway (1995, p. 21-22) afirma que “todos os olhos, incluídos os nossos
olhos orgânicos, são sistemas de percepção ativos, construindo traduções e modos específicos
de ver, isto é, modos de vida”. Assim, a prática do ver não poderia estar relacionada a uma
“ideia da visão como passiva”, porque a actância conversacional das imagens para com o(a)
observador(a), engloba corpo e experiência sensorial, interações com pessoas e objetos
técnicos, desvelando “possibilidades visuais altamente específicas, cada uma com um modo
maravilhosamente detalhado, ativo e parcial de organizar mundos". O(a) observador(a)
constrói a imagem, a imagem igualmente o(a) constrói, emocional, física e cognitivamente,
criando e moldando as experiências vividas, a partir dos modos como a própria imagem, em
sua superfície mesma, deixa extravasar os sinais desta interação.
Essa relação imagética foi bastante amplificada nas redes sociais na internet, onde
mutuamente se constroem (em corpo e imagem) os ideais de forma física, a fim de obter a
aprovação social em forma de curtidas, seguidoras(es), asks e favoritos. Estudos apontam que
jovens que gastam mais tempo em sites de redes sociais, e que buscam conteúdos sobre
estética, emagrecimento e corpo, são mais propensas a possuir uma imagem corporal negativa
e a desenvolver transtornos alimentares133.
O conteúdo das imagens compartidas contribui para dar forma ao próprio corpo, o
constituindo e ao mesmo tempo transpondo as barreiras digitais. Através dos seus distintos
mecanismos interacionais, o Tumblr é utilizado para determinar restrições a grupos
alimentares, especificar a quantidade de tempo (em horas ou dias) para ficar em jejum, o
número de repetições e o tipo de exercício físico, ou o controle absoluto das pulsões. Na
dashboard, são compartilhados códigos/apelos por disciplinamento e fiscalização que, se
seguidos à risca, comprometem gravemente a saúde e qualidade de vida da usuária (Figura
51). Em alguns casos, pode-se notar o quão humanamente impossível se torna obter louro a
partir dessa interação (por exemplo, 1 curtida = 4 horas sem comida, instrução coletada em
um card que possuía, até o momento da captura, 141 notas, ou seja, um total de 564 horas, o
que daria, aproximadamente, 24 dias de no food), resultando em um ciclo interminável de
frustração, desespero, compulsão e dor.

133

Disponível em: < https://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110207091754.htm>. Acesso em: 03 fev. 2016.

#fasting #donteat #ana #mia #helpme

#thinspo thinspiration #get skinny #get thin #no junk food #favorite #reblog
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Figura 51 – Exemplos da categoria Tumblr actante (1)

#proana #promia #anorexia #fasting…

#fat #thinspiration #thinspo #thin #fat girls…
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Fonte: tumblogs thin-and-skinny-inspiration/looking4me17/konekonekochandesu/andreasieiro134

Quando a jovem assume que a cada reblog irá se exercitar de acordo com o estipulado
no card, que a cada like ficará um determinado período em jejum, que cada alimento nomeado
não será ingerido por uma quantidade de tempo, ela não apenas cria uma estrutura de suporte
em rede para seus objetivos, como permite que o sistema aja em seu próprio corpo. Dessa
forma, corpo encarnado e corpo imagético se associam e se moldam em torno de um objetivo
comum de emagrecimento, customizado através dos códigos estabelecidos em consonância
com os artifícios de interação do Tumblr. É um corpo que se (des)nutre e se exercita a partir
da atitude colaborativa de outras jovens adeptas ao thinspiration, que mesmo tendo a
possibilidade de não estabelecer vínculos concretos através de uma rede (seguindo e sendo
seguidas por usuárias), podem atender o pedido aclamado por qualquer outra tumbleira
(curtindo ou reblogando), desde que a postagem possa ser localizada pela ferramenta de
busca, o que demonstra o quão imbricados estão o fenômeno e a plataforma (Figura 52).

134

Disponível em:
<http://thin-and-skinny-inspiration.tumblr.com/post/131301791090/middlenameskinny-this-applies-to-you-too-if>. Acesso
em: 22 dez. 2015.
<http://konekonekochandesu.tumblr.com/post/143603369626>. Acesso em: 19 dez. 2015.
<http://andreasieiro.tumblr.com/post/142543077685/ok-so-i-need-your-help-i-need-you-to-keep-me>. Acesso em: 22 dez.
2015.
<http://looking4me17.tumblr.com/post/79125576720/emptyeyesemptylies-starting-my-water-fast?is_related_post=1>.
Acesso em: 22 dez. 2015.

#skiny #need to be slim #dont eat #food is good #but bad

#help #thin #anorexic #anoreixa #anna #ana #mia

#anorexia #anorexic #bulimia #bulimic…
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Figura 52 – Exemplos da categoria Tumblr actante (2)

#motivation #anna #pro anna #miia #pro miia…

163

Fonte: tumblogs wont-cry-for-you/ will-i-be-missed/ shmamanthaa17/ couragetofightagainstbulimia135

O fato de poder dividir de maneira anônima esse tipo de objetivo, e conseguir apoio de
pessoas desconhecidas e totalmente fora dos seus círculos sociais mais próximos, transformou
rapidamente a plataforma em uma espécie de esconderijo, de “sociedade secreta” que a
maioria dos familiares, amigos, parceiras(os), sequer fazem ideia sobre, e com os quais,
previsivelmente, elas não querem compartilhar. É muito mais que um diário de sentimentos, é
a possibilidade de ter um segredo, mas ao mesmo tempo ter liberdade para falar dele sem ser
julgada ou investigada, o que as coloca em uma posição confortável para criar e preencher
seus “álbuns de recorte” e trocar “figurinhas” thinspo muito mais livremente (Figura 53). É a
agradável sensação de pertencimento a algo (mesmo com aspecto doentio), em busca,
portanto, de “pessoas com afinidades, uma ‘selagem’, algo que cimente suas relações sociais

135

Disponível em:
<http://wont-cry-for-you.tumblr.com/>. Acesso em: 22 dez. 2015.
<http://will-i-be-missed.tumblr.com/post/86756408382/help-me-be-thin-on-we-heart-it>. Acesso em: 19 dez. 2015.
<http://shmamanthaa17.tumblr.com/post/88143019071/need-to-be-thin-comment-below-please>. Acesso em: 19 dez. 2015.
<http://couragetofightagainstbulimia.tumblr.com/post/119315646171/dancewithdevilsblades-motivate-me-3>. Acesso em: 19
dez. 2015.
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[normalmente enfraquecidas], além de simplesmente manter a forma ou livrar-se da culpa”,
como atesta Ana Lúcia Castro (2004) (Figura 54).

#no food #choice #thin #proanna #promia…

Figura 53 – Exemplo da categoria Tumblr actante (3)

Fonte: tumblog disciplinetheonlywaytogetthin136
Figura 54 – Tumblr como mecanismo de controle e apoio

Fonte: tumblog seja-forte-borboleta137

Entretanto, a atividade thinspiration não é tão isenta de controle assim. Desde
fevereiro de 2012, o Tumblr decidiu implementar diretrizes para proibir publicações ou blogs
que estivessem relacionados a conteúdos nocivos para as(os)usuárias(os), conforme item que
consta em suas “Regras da Comunidade”.

136
137

Disponível em: < http://disciplinetheonlywaytogetthin.tumblr.com/post/138833115808>. Acesso em: 19 dez. 2015.
Disponível em < http://seja-forte-borboleta.tumblr.com/archive>. Acesso em 29 jul. 2015.
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Para que serve o Tumblr: O Tumblr celebra a criatividade. Nós queremos que
você se expresse livremente e use o Tumblr para refletir quem você é, o que você
gosta e o que você acredita. Para que o Tumblr não serve: Incentivo ou
glorificação de comportamentos autodestrutivos. Não publique conteúdos que
promovam ou glorifiquem ativamente comportamentos autodestrutivos. E isto inclui
conteúdos que incentivem ou encorajem outros a se cortarem, a provocarem
ferimentos em si mesmos; que estimulem a anorexia, bulimia, ou outros
transtornos alimentares; que incitem o suicídio em vez de recomendar ajuda
profissional, tratamento ou a participação em diálogos construtivos com pessoas que
sofrem ou estão se recuperando de depressão ou de outras condições. Dialogar sobre
estes tipos de comportamento é muito importante e comunidades online são
particularmente eficazes para pessoas em condições difíceis como estas. Nós
queremos que o Tumblr seja um lugar de conscientização, apoio e recuperação. Nós
iremos remover apenas as postagens que ultrapassem o limite do bom senso,
promovendo ou glorificando comportamentos autodestrutivos (TUMBLR,
Regras da comunidade, 2015)138 (grifos nossos).

A partir da implantação dessa política, os conteúdos removidos passaram a ser
substituídos por uma imagem padrão, informando que o mesmo infringiu as regras da
comunidade e que, por isso, foi banido (“This image has been removed for violating one or
more Tumblr's community Guidelines”)139(Figura 55). Quando o tumblog é reincidente em
notificações de infração, ele é desativado e todo o seu conteúdo é removido, e qualquer link a
ele associado é remetido a uma página que indica que aquele endereço não existe (“There's
nothing here. Whatever you were looking for doesn't currently exist at this address. Unless
you were looking for this error page, in which case: Congrats! You totally found it”)140
(Figura 56).
Figura 55 – Substituto das imagens banidas por ferirem as regras da comunidade

Fonte: captura de tela na dashboard do tumblog da autora.

138
139

140

Disponível em: <https://www.tumblr.com/policy/br/community>. Acesso em: 12 fev. 2015.
“Esta imagem foi removida por violar uma ou mais Diretrizes da comunidade do Tumblr” (tradução nossa).

“Não há nada aqui. Tudo o que você estava procurando não existe atualmente neste endereço. A menos que
você estivesse procurando essa página de erro, caso em que: Parabéns! Encontrou” (tradução nossa).
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Figura 56 – Exemplo de página inteiramente removida

Fonte: captura do tumblog starvingrosemary141

Uma ferramenta para denúncia de postagens proibidas foi criada com o intuito de
aumentar o controle e “contar com a colaboração” de outras(os) usuárias(os) para apontar a
publicação que possa ter “ultrapassado o limite do bom senso” (Figura 57).
Figura 57 – Exemplo de funcionamento da ferramenta de denúncia de postagens

Fonte: Tumblr, 2016.

141

Disponível em: < http://starvingrosemary.tumblr.com/>. Acesso em: 03 fev. 2016.
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Ao utilizar o mecanismo de busca da plataforma, pesquisando por expressões que
possam estar associadas às práticas autodestrutivas mencionadas nas regras da comunidade,
caso das hashtags dessa investigação (anorexia, thinspiration, don’t eat, etc.), antes de se ter
acesso ao conteúdo, é exibido um aviso que questiona “Tudo certo?” (Está tudo bem com
você?) e que oferece um link para uma página de ajuda. Um botão de “voltar” encerra a busca
se pressionado e, disposto logo abaixo deste, com uma fonte infinitamente menor, está o link
que encaminha para os resultados da pesquisa.
Em um primeiro momento, o Tumblr direcionava as(os) usuárias(os) que aceitassem a
sugestão de ajuda para o Ambulim – Ambulatório de Bulimia e Transtornos Alimentares do
Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (através do link
para o site e do telefone de contato), para a associação 7 cups of tea (através de chats online
anônimos), e para o tumblog da NEDA - National Eating Disorders Association (página em
inglês), que assessorava o Tumblr no desenvolvimento de ações que pudessem combater e
gerir esse tipo de conteúdo, devido ao número de blogagens pró-anorexia e pró-bulimia que
cresceu em popularidade na plataforma (Figura 58).
Figura 58 – Primeiro registro da página de alerta “Tudo certo?”

Fonte: Tumblr, agosto de 2015.
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Atualmente, o aviso de alerta disponibiliza apenas o link para um site chamado
Vladman.net, portal que se autointitula “um dos o melhores sites que ensina as pessoas a lidar
com a ansiedade, depressão e pânico”, e que não pertence a nenhuma entidade ou profissional
da área médica, mas sim um projeto pessoal de “alguém que sofre de ansiedade”. Segundo
ainda a própria descrição, “o conteúdo deste portal tem apenas fins informativos e entreajuda,
relacionados com a ansiedade, depressão, ataques de pânico e outros distúrbios mentais”
(Figura 59).
Figura 59 – Segundo registro da página de alerta “Tudo certo?”

Fonte: Tumblr, fevereiro de 2016.

As postagens thinspiration, contudo, não pararam. E essas iniciativas passaram a ser
facilmente burladas pelas jovens, que demonstraram uma capacidade para adaptar-se aos
possíveis obstáculos que impedissem ou dificultassem a divulgação do seu “estilo de vida”.
Com relação ao aviso antecedente às buscas, basta ter clicado uma única vez em “Ver os
resultados da busca”, que o alerta deixa de anteceder o que for resultante de quaisquer outros
termos buscados, que poderiam estar em situação suspeita semelhante. A despeito dos
tumblogs removidos, novas páginas são criadas, inclusive ironizando a própria tentativa de
extinção, visto que são pouquíssimos os dados necessários para cadastro de um perfil. O
encerramento das contas não demonstra qualquer efetividade, porquanto facilmente se
constrói novos vínculos.
Com relação ao bloqueio das imagens, uma das formas encontradas para contorná-lo
foi a não indexação do conteúdo por tags, deixando a alimentação dos perfis por conta do
reblog das postagens que surgirem nas próprias dashboards, e que vão aumentando
proporcionalmente ao número de páginas acompanhadas. O próprio mecanismo da plataforma
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que sugestiona novos tumblogs para serem seguidos colabora com essa prática, visto que,
normalmente, os perfis são temáticos. A ferramenta de busca fica em segundo plano.
Observou-se, inclusive, que as imagens não indexadas conseguem atingir números bastante
expressivos de notas, e “sobrevivem” por muito mais tempo em exposição na rede do que
aquelas com marcadores, fato que poderia ser explicado pelo mecanismo de controle do
Tumblr por palavras-chaves (Figura 60).
Figura 60 – Exemplos de imagens sem indexação

15.698

22.133 / 3 anos

22.182

62.801

Fonte: tumblogs ready2dance / suicid3-dr3am / newlifeforanewme / barbiezzinha142 (grifos nossos).
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Disponível em:
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A segunda alternativa utilizada é a alteração da grafia das tags principais para marcar
os conteúdos, invertendo, adicionando ou removendo letras e até números, como em
‘anoreixa’, ‘anna’, ‘miia’, ‘th1nspo’, ‘thinspoo’, etc., o que demonstra que proibir hashtags e
conteúdos a elas associados se torna contraproducente.
Uma terceira atitude pode ser vista nas próprias imagens publicadas, que flertam com
o limiar entre o que pode ou não ser considerado saudável, o que pode ou não “ultrapassar o
limite do bom senso”. Assim, as imagens que forem denunciadas não necessariamente serão
banidas, porque essa avaliação é bastante subjetiva. Além do que, transferir para outras(os)
usuárias(os) um papel de policiamento de conteúdos, oferecendo um canal aberto para
denúncias, parece mais uma tentativa de se alegar que algo está sendo feito para conter a
questão, visto que banir uma postagem apenas “varre para debaixo do tapete” o problema.
Com o imenso número de publicações diárias, e a velocidade com que elas circulam na
internet, não há moderação de conteúdo em sites de redes sociais que possa ser realmente
eficiente.
Quando o Tumblr passou a inserir postagens patrocinadas nas dashboards, informou
que seguiria o processo comumente utilizado por outros sites e aplicativos para seleção dos
anúncios: as informações fornecidas à própria plataforma ou ao Yahoo, o histórico de
pesquisas, as recomendações de amigos, os apps utilizados, os interesses, idade, gênero, local
e outros fatores. No tumblog criado para a imersão na pesquisa, e que portanto havia uma
grande quantidade de informações relacionadas a corpo, beleza, dietas, etc., notou-se que um
tipo específico de postagem, que não era identificada com o símbolo do publipost, passou a
surgir com mais frequência. No campo da legenda, uma palavra destacada com um link
direcionava para algum tipo de loja virtual, com os produtos idênticos aos presentes na
imagem, e todas aquelas que foram observadas até então se referiam a sites de moda (Figura
61).
Não é novidade que moda, estética e magreza estão profundamente entrelaçadas, e que
juntas movimentam cifras bilionárias. Segundo dados da ABIHPEC - Associação Brasileira
da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos – em pesquisa realizada em todas

<http://ready2dance.tumblr.com/post/125414001282/anotheranorexxicgirl>. Acesso em: 11 nov. 2015.
<http://suicid3-dr3am.tumblr.com/post/21612641622/sourcehttpsuicid3-dr3amtumblrcom-please>. Acesso em: 11 nov. 2015.
< http://newlifeforanewme.tumblr.com/post/42547097869>. Acesso em: 14 nov. 2015.
<http://barbiezzinha.tumblr.com/post/138855143871>. Acesso em: 11 nov. 2015.
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as capitais e no interior dos 26 estados e do distrito federal143, quase um quarto (23,4%) dos
consumidores brasileiros tem o hábito de gastar mais do que o orçamento com cuidados
estéticos, sendo a conduta mais frequente entre mulheres (26,5%), pessoas com idade entre 18
e 34 anos (29,0%) e pertencentes à classe C (25,0%). Apenas em 2014, as empresas
brasileiras do setor faturaram R$ 101,7 bilhões, ocupando a posição de terceiro lugar no
mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China144.
Figura 61 – Exemplo de postagem com links para produtos

Fonte: captura de tela na dashboard do tumblog da autora (Edição da autora. Grifos nossos).

O cenário atual da cibercultura demonstra uma configuração sociocultural, e também
bastante particular, onde as pessoas, seus corpos e seus relacionamentos são perpassados
pelos usos e mediações tecnológicas, em uma actância compartilhada, “donde no sólo están
implicados usuarios y artefactos, sino también las condiciones de comercialización marcadas
por operadores, servidores y propietarios de las plataformas, y las distintas regulaciones
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Disponível em: <https://www.abihpec.org.br/2016/06/sete-em-cada-dez-brasileiros-acreditam-que-gastos-com-belezasao-uma-necessidade-e-nao-um-luxo-aponta-pesquisa/>. Acesso em: 30 jun. 2016.
144
Disponível em: <https://www.abihpec.org.br/2015/04/setor-de-higiene-e-beleza-cresce-11-em-2014/>. Acesso em: 30 jun.
2016.
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institucionales e informales de dichos usos y prácticas145”, como assinala Amparo Lasén
(2012).
As imagens não são compartilhadas sem qualquer motivo, pois imagem e realidade
são complementares. Elas gritam as dores, o cansaço, as pressões, os devaneios, os desejos, as
aflições, as quimeras de um corpo que responde a um poderoso apelo social e midiático, e
possuem força suficiente para influenciar as necessidades dos indivíduos em relação à
realidade. Impor sanções ou obstáculos às publicações não deleta o fenômeno thinspiration no
Tumblr, porque ele se constituiu como um espaço onde se consegue falar abertamente, ainda
que de forma anônima, das emoções mais profundas. E, sobretudo, porque socialmente ainda
são poucas as investidas para se desconstruir o cerne do movimento, que é a padronização dos
ideais corporais, onde o digital atua ferinamente, removendo da carne os vestígios de
humanidade (rugas, celulites, estrias, dobras, pelos, cicatrizes, etc.), o que também contribui
para a adoção de condutas autolesivas.
Nisto, pois, a imagem arde. Arde com o real do que, em um dado momento, se
acercou [...]. Arde pelo desejo que a anima, pela intencionalidade que a estrutura,
pela enunciação, inclusive a urgência que manifesta [...]. Arde pelo resplendor, isto
é, pela possibilidade visual aberta por sua própria consumação. Arde por sua
audácia, quando faz com que todo retrocesso, toda retirada sejam impossíveis. Arde
pela dor da qual provém e que procura todo aquele que dedica tempo para que se
importe. Finalmente, a imagem arde pela memória, quer dizer que de todo modo
arde, quando já não é mais que cinza: uma forma de dizer sua essencial vocação para
a sobrevivência, apesar de tudo. Mas, para sabê-lo, para senti-lo, é preciso atreverse, é preciso acercar o rosto à cinza. E soprar suavemente para que a brasa, sob as
cinzas, volte a emitir seu calor, seu resplendor, seu perigo. Como se, da imagem
cinza, elevara-se uma voz: “Não vês que ardo?” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p.216).

O conteúdo apresentado até o presente momento é apenas uma parcela dessa ferida
que está exposta aos olhos de qualquer um que queira ver, que não se esconde em guetos
criptografados, como os compartilhados na Deep Web146, mas sim pode ser facilmente
acessada em mecanismos de busca na internet, e é preciso encará-la sem naturalizar as dores e
o sofrimento desses corpos que definham, deixando-se tocar por essa ardência tão profunda e
evidente.

145

“onde não estão apenas envolvidos usuários e artefatos, mas também as condições de comercialização
estabelecidas pelos operadores, servidores e proprietários das plataformas, e os diversos regulamentos
institucionais e informais de tais usos e práticas”(tradução nossa).
146
Deep Web, Undernet ou Darknet: parte da internet constituída por um conjunto de sites, fóruns e comunidades
que não pode ser detectado pelas ferramentas mais comuns de busca, como o Google ou o Bing, por exemplo, e
cujo conteúdo não pode ser facilmente acessado. Outra característica é a manutenção do anonimato através do
uso de softwares inibentes.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: “ALGUÉM SE IMPORTA?”
“Eu só queria ser amada.
Como posso ser tão gorda e
ao mesmo tempo invisível?”
As imagens podem afligir, podem provocar um distanciamento, uma vontade de fechar
os olhos e esquecer o que se viu... mas também podem construir afetos, criar solidariedade,
trazer pra perto, acolher (nem que seja o sofrimento), e esse é um dos motivos pelos quais os
modos de ver, e a experiência visual proporcionada, são considerados paradigmas da
contemporaneidade. A compreensão dos transtornos alimentares e do sofrimento que envolve
o fenômeno thinspo por pessoas que não os vivenciam pode ser apreendida a partir do
impacto dessas imagens. Susan Sontag dizia que o conjunto de uma vida poderia estar
resumido em uma aparência momentânea, e que diante de uma imagem poderíamos ou não
nos sentir cúmplices daquilo que causou o sofrimento.
Dividir os sentimentos e gerenciar as práticas disciplinantes e formadoras de um corpo
anorético (digital e carnal, muito menos carne do que imagem), em uma plataforma como o
Tumblr, que reúne as características de blog e site de rede social na internet, adquiriram um
significado essencial para o fenômeno thinspiration. As interações ocorrem em uma espécie
de refúgio que permite estabelecer vínculos apenas temáticos, visto que não são fornecidas
informações censitárias (nome verídico, gênero, raça, localidade, profissão, etc.) nos
cadastros.
O estudo tomou como referência as imagens que foram coletadas pelo mecanismo de
busca a partir de determinadas hashtags, e não uma cartografia das redes estabelecidas em
torno das interações realizadas, por exemplo. Durante o processo de imersão netnográfica,
observou-se que, aparentemente, não há uma persona destaque que centraliza a distribuição
dos conteúdos, ou a eleição de uma (ou mais) musa inspiradora com referências diretas à sua
identidade, como no caso das fitspo citado anteriormente. Os corpos retratados, em sua
maioria, são tão inominados quanto os perfis que se valem de pseudônimos, e as publicações
parecem seguir uma lógica bastante horizontalizada, o que necessitaria de uma investigação
voltada para mapear as interconexões mutáveis, analisar os padrões de relacionamento, e mais
profundamente as formas de interações dentro da plataforma, seus efeitos, suas negociações, a
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conversação, os tipos de capital social, com base na estrutura do sistema, no fluxo da
informação e em suas conexões, como indica Raquel Recuero.
Apesar das palavras mais comuns ao thinspo serem da língua inglesa, blogs em
diferentes partes do mundo se congregam dentro desses indexadores, e, a depender do tema
visual aplicado à página, pode-se ter acesso mais direto à referência de localidade ou
nacionalidade da tumbleira. A globalidade, todavia, não generaliza a questão, visto que os
corpos imagéticos investigados têm suas especificidades: são bastante jovens, submetem-se ás
feições de uma enfermidade grave (ainda que muitas delas não estejam deveras debilitadas,
mas adotam comportamentos por almejar estar/ser), e no quesito racial, replicam o padrão
branco midiático. O que indica outro ponto de atenção que merece destaque, essa ausência de
corpos negros figurando como modelos de inspiração – o fato de não constar na amostra
analisada qualquer exemplo que fizesse referência à variedade racial não se deu pelo critério
de seleção da pesquisadora, mas sim por não ser identificada, efetivamente, qualquer imagem
no corpus inicial – o que também poderá resultar em um estudo mais aprofundado sobre as
questões de interseccionalidade e representatividade do corpo da mulher negra.
No percurso apresentado nos capítulos anteriores evidenciou-se como a trajetória de
conformação do padrão corporal ao longo do tempo está vinculada a narrativas discursivoimagéticas que se estabelecem em diferentes mídias, e em como, na atualidade, as
características da cibercultura tem se relacionado diretamente com a construção dos corpos
digitais-encarnados.
Como foi demonstrado nessa investigação, é notório que apenas as imagens que
disseminam o conteúdo thinspiration não são suficientes para desencadear os transtornos
alimentares em jovens mulheres, mas quer pelo aumento do número de casos diagnosticados,
quer pela diminuição das idades que passaram a apresentar o problema, ou ainda pela
presença crescente da temática na internet, é preciso conferir à questão uma dimensão de
problema social, e não apenas individualizante, o que também significa não furtar a
responsabilidade midiática nesse processo. Percebe-se que continuar tratando esses conflitos
apenas sob a perspectiva psicológica individual, que reduz o problema à jovem e às menores
esferas relacionais que a cercam, não incide a fundo no âmago de uma questão que necessita
ser observada uma maneira ampliada, visto que as patologias são reflexos de uma complexa
relação de fatores, em que as pressões e padrões culturais têm um peso considerável.
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Ressalta-se que é interessante ponderar que a proposta não é subverter todas as
normas, afinal alguns indivíduos estão plenamente adaptados (o corpo magro é naturalmente
possível), mas relaxar o domínio coercitivo para possibilitar a inserção daqueles que não
estão, sem igualá-los, no entanto, mas permitindo a diversidade. Da mesma forma que Judith
Butler sugere que o questionamento da norma não é sua destruição, mas a busca por normas
que melhor nos sirvam. Quando se questiona esses padrões hegemônicos e suas práticas e
discursos impositivos, abre-se espaço para novas performatividades através de brechas
criativas, onde a pluralidade humana pode ser plenamente reconhecida.
As condutas autodestrutivas estampadas nos conteúdos imagéticos analisados não são
apenas uma forma de experienciar a realidade contemporânea, mas também um apelo visceral
por ajuda. Em muitas delas, as hashtags pesquisadas estavam associadas a palavras e
expressões que clamavam por socorro (por vezes os pedidos estavam enfatizados/gravados na
própria pele, a exemplo da Figura 41). De que forma esses corpos que vivem na sombra, no
preto e branco que descolore as dashboards, podem emergir para um lugar iluminado? Como
os corpos diversos, que não são aqueles reblogados e aclamados, podem ser reconhecidos se
não ocupam um lugar na norma social? Esse corpo que é construído individual e
coletivamente não é uma marionete manipulada e governada indistintamente pela cultura,
pois, apesar do condicionamento e estruturação históricos da capacidade de agir, ela não é
determinante, o que permite, por conseguinte, que haja resistência, reação, transgressão,
negociação...
Borboletas também são um símbolo de cura, quando depois de uma longa jornada,
intensa e ativa como a metamorfose, ela “renasce”, se abre para o novo.
Diante do arsenal midiático que ainda resiste em disseminar um ideal corpóreo
excludente, que corresponde a uma ínfima parcela da população feminina, e que provoca tanta
vulnerabilidade e problemas com a autoestima, é necessário refletir não somente sobre as
mazelas que sucumbem gradativamente tantas garotas, mas também sobre o que tem sido
proposto, utilizando a própria comunicação, para tentar minimizar a problemática tratada
nessa investigação.
Pequenos movimentos de emancipação e reivindicação do corpo já começam a brotar
em diversos sites de redes sociais na internet, mesmo que respirem com dificuldade por
estarem imersos nos estereótipos de magreza extrema que ainda arrebatam o mundo da moda
e da publicidade, e é árduo o empenho nessa tarefa de utilizar os recursos comunicativos
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como forma de chamar atenção para os diversos problemas sociais que afetam a mulher, nas
mais diversas áreas. Reflexões sobre o thinspiration e a gordofobia, e pela valorização e
empoderamento das mulheres em sua diversidade corporal, tem surgido em diferentes
plataformas, em forma de campanhas, como a hashtag #psiu147, da blogueira Ju Romano, que
fez circular imagens de mulheres diversas, com o dedo em riste sobre a boca, simbolizando
um pedido de silêncio contra o preconceito e a discriminação à variedade das formas
corporais, ou as fotografias do projeto Empoderarte-me148, da Mariana Godoy, que realiza
ensaios sensuais com mulheres gordas. Ou ainda, as ilustrações como as de Carol Rossetti149,
ilustradora e designer que criou o Projeto Mulheres, coletânea de cards que retratam com
firmeza e simplicidade nos traços e textos, a ânsia da mulher que deseja e precisa ser ouvida,
para que a sociedade, e a própria retratada, consiga superar os tabus e preconceitos que ainda
resistem e aprisionam as mulheres; e também as Evelyn Queiróz (Negahamburguer)150, com
seu Projeto Beleza Real, que através de financiamento coletivo conseguiu publicar um livro
de ilustrações baseado em relatos de mulheres reais que buscam a liberdade de ser, de viver
sua própria beleza, livre de padrões e da discriminação. Outras iniciativas comunicacionais
contra as limitações e cárceres normativos que incidem sobre as mulheres podem ser
acompanhadas nas publicações de diversas revistas eletrônicas e blogs como AzMina151,
Capitolina152 e o Não sou exposição153. O que essas e outras profissionais, artistas e ativistas,
estão fazendo é recriar as referências que norteiam o olhar da/sobre a mulher, e que
colaboram para o estabelecimento de novas representações sociais que, a partir de clivagens
valorativas, conformam o mundo e lhe dão significância.
Utilizar essas estratégias de compartilhamento na internet, de conteúdos que
estabelecem novas referências, com imagens inclusivas, em prol da aceitação de si e da
diversidade corporal, de forma a acolhê-la e se deixando influenciar e transformar por ela, se
revela um passo promissor para “colorir” futuramente as dashboards, pois, como bem
sublinhou Susan Sontag (2004), “a liberdade de consumir uma pluralidade de imagens é
equiparada à liberdade em si”. Porque expandir as categorias torna as vidas mais vivíveis!
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