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O desejo diz: ‘Eu não queria ter de entrar nesta 

ordem arriscada do discurso; não queria ter de me 

haver com o que tem de categórico e decisivo; 

gostaria que fosse ao meu redor como uma 

transparência calma, profunda, indefinidamente 

aberta, em que os outros respondessem à minha 

expectativa, e de onde as verdades se elevassem, 

uma a uma; eu não teria senão de me deixar levar, 

nela e por ela, como um destroço feliz’. E a 

instituição responde: ‘Você não tem por que 

temer começar; estamos todos aí para lhe mostrar 

que o discurso está na ordem das leis; que há 

muito tempo se cuida de sua aparição; que lhe foi 

preparado um lugar que o honra mas o desarma; e 

que, se lhe ocorre ter algum poder, é de nós, só de 

nós, que ele lhe advém. 

(Michel Foucault, A Ordem do Discurso) 



RESUMO 

Neste trabalho, não tratamos do corpo como um organismo ou como uma matéria biológica, 

mas de um corpo discursivo que possui com o sujeito uma relação constitutiva, ou melhor, 

que participa dos processos de subjetivação do indivíduo. Assumindo uma posição de 

centralidade na contemporaneidade, o corpo é constantemente requisitado por discursos que 

pretendem educá-lo e transformá-lo de acordo com os modelos corporais instituídos para o 

nosso tempo, e, nesse momento, torna-se objeto mutável e provisório. Em algumas épocas, 

essa inquietação cumpriu-se mais intensa nas sociedades, mas foi o corpo feminino que se 

tornou objeto de uma cobrança maior ligada à estética até os dias atuais. A mulher deve, 

obrigatoriamente, ser bela, e ser bela significa obedecer ao que foi posto como o padrão de 

beleza para o momento histórico-cultural ao qual ela pertence. Considerando isso, 

pretendemos analisar os discursos sobre o corpo feminino e a produção das subjetividades 

contemporâneas no blog “Carol Magalhães” e no Instagram “Seca você renove”, conduzindo 

um trabalho de descrição e interpretação dos enunciados. Para tal fim, trabalharemos com o 

suporte teórico e metodológico da Análise de Discurso (AD) de tradição francesa, a partir da 

mobilização de categorias analíticas propostas por Michel Foucault, articulando um diálogo 

entre a AD com os Estudos da Mídia, mais especificamente a cibercultura, seguindo o 

pensamento de Lévy (1993, 2010), e as redes sociais, tomando como base Recuero (2011, 

2017). Elegemos como corpus de nossa pesquisa um total de dez postagens, veiculadas no 

período do verão dos anos de 2016 e 2017, do Blog e do Instagram selecionados. Para o 

tratamento do corpus adotamos como dispositivos analíticos o discurso, o enunciado, o 

sujeito, os modos de subjetivação, o corpo e as relações de saber-poder, bem como a noção de 

trajeto temático empreendida por Guilhaumou e Maldidier (2010), procedendo, assim, à 

leitura de nosso objeto de análise com o trajeto definido pelos temas corpo, saúde e beleza. 

As investigações revelaram-nos que os discursos sobre a saúde e o estilo de vida fitness se 

imbricam com os ideais de beleza e da boa forma corporal, fabricando as subjetividades úteis 

e necessárias para o nosso tempo, aquelas que se ocupam do próprio corpo para lhe promover 

os cuidados de si, a partir da uma autovigilância, autocontrole e autogoverno. 

Palavras-chave: Corpo feminino. Discurso. Poder. Subjetividades. Mídias sociais digitais. 

 

 

 



ABSTRACT 

In this academic paper, we do not treat the body as an organism or as a biological matter, but 

as a discursive body that has with the subject a constitutive relation, that is, participates in the 

subjectivation processes of the individual. Assuming a position of centrality in 

contemporaneity, the body is constantly required by discourses that intend to educate it and 

transform it according to the body models instituted for our time, and, at the current moment, 

becomes a mutable and provisional object. In some eras, this uneasiness was more intense in 

societies; however, the female body was the one that became the object of a greater demand 

linked to aesthetics to the present day. Women must be beautiful, and to be beautiful means 

obeying what has been set as the standard of beauty for the historical-cultural moment to 

which she belongs. Considering this, we intend to analyze the discourses about the female 

body and the production of contemporary subjectivities in the blog "Carol Magalhães" and the 

Instagram account “Seca você renove (Drought you renew)”, conducting a study of 

description and interpretation of the statements. For this purpose, we will work with the 

theoretical and methodological support of Discourse Analysis (DA) of French tradition, from 

the mobilization of analytical categories proposed by Michel Foucault, articulating a dialogue 

between DA and Media Studies, more specifically cyberculture, following the thoughts of 

Lévy (1993, 2010), and social networks, based on Recuero (2011, 2017). We chose as the 

corpus of our research a total of ten posts, published during the summer of 2016 and 2017, of 

the Blog and the selected Instagram account. For the development of the corpus, we adopted 

as analytical devices the discourse, the enunciation, the subject, the modes of subjectivation, 

the body and the relations of knowledge-power, as well as the notion of the thematic path 

undertaken by Guilhaumou and Maldidier (2010). Proceeding, thus, to the reading of our 

object of analysis with the path defined by the themes body, health and beauty. The 

investigations revealed that the discourses on health and fitness lifestyle intertwine with the 

ideals of beauty and good body shape, creating the subjectivities useful and necessary for our 

time, those who take care of their own body to promote self-care, starting from a self-

vigilance, self-control, and self-government.  

 

Keywords: Female body. Discourse. Power. Subjectivities. Digital social media. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao invés de tomar a palavra, gostaria de ser envolvido por 

ela e levado bem além de todo começo possível. Gostaria 

de perceber que no momento de falar uma voz sem nome 

me precedia há muito tempo. 

(Michel Foucault) 

 

A anatomia do corpo, o seu entorno, é modelada por um lento e histórico trabalho da 

cultura na qual está inserido, determinando aqueles tipos que serão valorizados ou 

desprezados. A sua forma maciça era contemplada e prestigiada na Idade Média, por 

exemplo. Era uma época de precariedade e de escassez de alimentos, por essas razões, aquele 

que possuía uma barriga saliente, uma reserva de gordura corporal, manifestava os sentidos de 

ascendência, poder na sociedade, força física e simbolizava saúde, distinguindo-se, dessa 

forma, dos demais indivíduos pertencentes às camadas mais populares. Portanto, em tempos 

de fome generalizada “o privilégio social é transposto à suntuosidade carnal” (VIGARELLO, 

2012c, p. 10). 

Com o transcorrer da história, as transformações socioculturais do Ocidente 

requisitaram um corpo cada vez mais leve, promovendo, assim, o afinamento de suas formas e 

a agilidade de seus movimentos. Essas transformações proporcionaram também a associação 

desse corpo cada vez mais magro ao ideal de beleza. Quanto ao gordo, ele foi desprestigiado e 

até ridicularizado, e hoje somos condicionados a vê-lo como um corpo doente, inapto, de 

forças improdutivas e preguiçosas. 

As mentalidades modificam-se, os olhares tornam-se mais severos, as necessidades 

transformam-se e demandam do corpo uma resposta. Ele responde: adapta-se às necessidades 

de seu tempo e espaço, moldando a própria carne e oferecendo a sua força produtiva. Na 

contemporaneidade, veneramos a magreza do corpo, evidenciando seus ossos, peles e 

músculos, como consequência, desenvolvemos certa fobia à gordura, a “lipofobia” (SIBILIA, 

2009, p. 37). Esse contexto se desenvolve no interior de uma sociedade consumista, regulada 

pelas leis do capitalismo, na qual crescem a oferta e a procura de produtos de saúde e beleza e 

de serviços aliados à promessa da juventude. 

Diante disso, o corpo, que já foi visto como uma máquina produtiva no século XVIII, 

momento da Revolução Industrial no Ocidente, hoje está submetido a ela. As academias de 

ginásticas da modernidade, com todo o seu maquinário de manipulação corporal, são como 
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templos que devemos frequentar regularmente para a prática de exercícios físicos, como 

sujeitos obedientes e disciplinados, em comunhão com a cultura da aparência corporal. O 

corpo é a própria divindade, por essa razão, o seu sujeito deve se ocupar dele, devota e 

ininterruptamente, para promover-lhe todos os cuidados necessários, a fim de lhe 

proporcionar a tonicidade de seus músculos, potência, beleza e saúde. É preciso expulsar do 

corpo tudo aquilo que lhe torna impuro e denuncia a sua finitude: a gordura, a flacidez da 

carne, os sinais da idade, pois, em nossa contemporaneidade, são traços patológicos que 

envergonham o corpo e depreciam a nossa imagem.  

Neste cenário narcisista de valorização das aparências, as subjetividades modernas se 

deslocaram para a exterioridade, ou melhor, “por meio do fitness os sujeitos são 

verdadeiramente corporificados” (ORTEGA, 2003, p. 68), passaram a ser reconhecidos pela 

própria carne e pela performance de seus corpos. O interesse pelos procedimentos de cuidados 

corporais da atualidade manifesta o desejo de adaptação, de adequação à norma do corpo 

perfeito e saudável, gerando assim, uma ansiedade coletiva que tenta a todo custo evitar a 

vergonhosa “desgraça da inadequação corporal” (SIBILIA, 2009, p. 37). Nesta circunstância, 

o próprio sujeito se autocontrola, autovigia, autogoverna, seguindo rigorosamente todos os 

ensinamentos e manuais de autoajuda, motivado pelas imagens corporais que orientam as suas 

escolhas. E todo esse discurso do fitness, saúde, beleza, motivação, alimentação, está 

facilmente disponível nas mídias tradicionais e no ciberespaço. 

E qual é o lugar do corpo feminino nesta história de transformações socioculturais? 

As mais rígidas cobranças sociais e a culpabilização por não se adaptar a um determinado 

padrão corporal recaem sobre os sujeitos mais desfavorecidos na hierarquia do poder, ou seja, 

numa cultura do patriarcado como a nossa essa fragilidade é condicionada historicamente à 

mulher. Dessa forma, a amplitude de volume, a acumulação de gordura, a manifestação dos 

sinais da passagem do tempo, a ausência de zelo com a aparência corporal, a desvaidade, 

enfim, são aspectos severamente condenados quando concernentes a um corpo feminino. 

São mais persistentes as suas lutas contra o volume de seu corpo e contra o tempo 

que denuncia a sua finitude. Ao longo da história foram incitadas a fazerem uso de objetos 

que “corrigiam” os contornos de seus corpos comprimindo sua inevitável natureza. Tiveram 

suas carnes oprimidas por instrumentos que presumiam uma referência normativa (corpetes, 

cintas, aros, etc.), como se suas formas “devessem obedecer às manipulações materiais mais 

exageradas, como se tivessem que ceder aos apertos mais cerrados” (VIGARELLO, 2012c, p. 

10). Elas se sujeitavam a esses rituais de sacrifício e desconforto em nome de um padrão de 
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beleza, cujo atributo fora tradicionalmente compelido ao gênero feminino. A trajetória do 

corpo nos revela uma corporeidade feminina maleável, de matéria manipulável, que é 

trabalhada por subjetividades historicamente apagadas e silenciadas, empenhadas em vencer a 

própria natureza do corpo. 

Enquanto difundem-se essas práticas discursivas que constroem e transformam o 

corpo feminino, poucos estudos e pesquisas surgem sobre essa manifestação do poder. 

Realizamos uma pesquisa em site de busca na internet sobre outros temas que se aproximam 

da temática proposta nesta dissertação e encontramos algumas dissertações e artigos. 

Podemos citar como exemplos de estudos que se assemelham à nossa proposta os seguintes 

trabalhos: 

1. Freitas (2012), com a dissertação intitulada “Discurso, mídia e memória na (re) 

construção da história da sexualidade feminina”. O trabalho busca 

descrever/interpretar, nos enunciados das revistas Nova e Women’s Health, os 

movimentos da memória que constroem a história da sexualidade feminina na mídia 

contemporânea. A investigação revelou que a mídia não reconstrói a história da 

sexualidade feminina, pelo contrário, conserva e propaga velhos discursos 

consolidados na história. 

2. Moura (2017), “Relações de poder-saber e modos de subjetivação: O sujeito 

mulher na ordem do discurso jurídico da lei Maria da Penha” é o título de outra 

dissertação encontrada. O trabalho tem o objetivo de analisar as relações de poder-

saber e a construção dos modos de subjetivação do sujeito mulher no discurso 

jurídico, mais especificamente a lei Maria da Penha. O estudo constatou que o 

discurso da referida lei encontra-se imbricado por questões políticas, configurando 

modos de subjetivação do sujeito mulher como frágil e submisso. 

3. Gregolin (2015), “Discursos e imagens do corpo: heterotopias da 

(in)visibilidade na web”, trata-se de um artigo que tem como objetivo discutir o 

estatuto do corpo na contemporaneidade, a produção de subjetividades e as relações 

entre discurso, imagem e mídia no ambiente digital. Para isso, empreende as análises 

sobre algumas imagens de corpos que escapam à invisibilidade de prostíbulos e 

presídios e são exibidos livremente no ciberespaço. 

 

Como é possível perceber, identificamos alguns trabalhos que tratam dos discursos 

sobre o corpo, poder e subjetividades, mas com perspectivas diferentes. Distanciam desta 
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pesquisa quanto ao objeto empírico analisado e não fazem referência ao ambiente virtual do 

ciberespaço, que contribui para o livre acesso às informações acumuladas e para a liberdade 

de produção de conteúdos e saberes por qualquer indivíduo diante de um dispositivo 

conectado à rede. Dessa maneira, o blog e o Instagram, estudados nesse trabalho, tornam-se 

um importante instrumento para a produção e a circulação dos discursos investidos de saber e 

poder que fabricam as subjetividades contemporâneas.  

Em nosso cotidiano, somos apanhados por múltiplos discursos que tratam do corpo 

insistentemente, trazendo os ensinamentos médicos para cuidar da saúde, indicando as mais 

recentes técnicas de beleza e higiene, prescrevendo as dietas milagrosas que diminuem as 

medidas corporais em períodos cada vez mais reduzidos, recomendando os profissionais 

qualificados na área de educação física, qualificando as academias de ginásticas, incitando 

com imagens de corpos produzidos por uma morfologia de músculos, veias e ossos, etc. Essa 

infinidade de discursos circula pelos mais variados suportes (televisão, livros, jornais, 

revistas, redes sociais) e produz os sentidos que irão fabricar as subjetividades úteis e 

necessárias de nosso tempo. 

Todas as sociedades, por meio de processos históricos, fabricam os mecanismos 

necessários para produzirem os corpos dos quais necessitam. Diante da evidente plasticidade 

inerente a eles, é possível refletirmos sobre aquele modelo corporal requisitado para o nosso 

tempo e sobre as subjetividades constituídas na contemporaneidade que cuidam e controlam 

esse corpo idealizado. Deparamo-nos, então, com a seguinte questão: Como os discursos 

sobre o corpo feminino articulam as estratégias de saber-poder para fabricar as subjetividades 

contemporâneas no ambiente da cibercultura?  

À medida que o corpo torna-se cada vez mais visível, com as suas carnes 

gradualmente escapando à dissimulação das vestimentas, cresce sobre ele o controle e a 

vontade de adequar-se, ou melhor, uma ansiedade compartilhada em padronizar os corpos 

conforme o modelo instituído na sociedade. Uma vez que, sendo igual, o sujeito comprova a 

sua competência para cuidar de si mesmo e torna-se autorizado a exibir-se, a ostentar os 

resultados de sua transformação, a qual é objeto de um trabalho lento e contínuo coordenado 

por uma disciplina, que submete e promove o esgotamento físico desse mesmo corpo do qual 

se quer a perfeição. 
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1.1 Objetivos da pesquisa 

 

Considerando todas as questões até aqui discutidas, cumpre-nos apresentar os 

objetivos que nos motivaram a enveredar nessa nossa “aventura discursiva”. São eles: 

Geral 

Descrever/ interpretar nos discursos sobre o corpo feminino, a produção das subjetividades 

contemporâneas no blog “Carol Magalhães” e no Instagram “Seca você renove”. 

Específicos 

a) Interpretar os modos de subjetivação e objetivação configurados discursivamente no blog e 

no Instagram selecionados; 

b) Descrever as relações de poder/saber nos discursos sobre o corpo feminino presentes no 

blog e no Instagram selecionados; 

c) Investigar, nos discursos das práticas corporais ligadas à ideia de saúde e beleza, a relação 

entre corpo e os modos de vida em nossa sociedade. 

 

1.2 Constituição metodológica da pesquisa 

 

Neste trabalho tomamos os discursos sobre o corpo feminino como objeto de análise, 

movidos pelo interesse em descrever e interpretar os processos de constituição das 

subjetividades contemporâneas. Para isso, faz-se necessário o conhecimento das 

transformações dos sentidos e das representações desses discursos ao longo da história para 

que, dessa maneira, seja possível a compreensão dos procedimentos atuais de nossa cultura 

que valorizam um modelo de corpo a partir de sua anatomia e excluem os demais, 

condenando-os à invisibilidade. Dada a sua condição provisória, mutável e mutante 

(GOELLNER, 2013), o corpo é sensível aos incitamentos de uma sociedade, de uma cultura, 

de um código moral, de uma época, de um saber, enfim, ele carrega um imensurável de 

possibilidades de se produzir. É uma construção inacabável, natureza e história em um mesmo 

tempo e extensão. 

Partindo do corpo, ou melhor, daquilo que foi/é dito sobre ele, pretendemos levantar 

as condições sócio-históricas e práticas discursivas que o levaram/levam a um processo 

permanente de (re)configuração. Descreveremos, também, os processos de subjetivação e 

objetivação constituídos na contemporaneidade, tendo em vista o lugar que este corpo se 
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materializa: na imersão das tecnologias do ciberespaço, afetado por uma cibercultura do 

século XXI. Olhando para trás, percebemos que o corpo feminino nunca foi tão requisitado, 

manipulado, controlado, intimado à visibilidade, adquirindo, assim, uma centralidade em 

nossa cultura. 

Para compreender o funcionamento discursivo das práticas de poder, a 

discursivização dos corpos e o papel que estes desempenham na constituição de 

subjetividades na contemporaneidade, perseguiremos, neste trabalho dissertativo, a tentativa 

de compreender a seguinte questão de pesquisa que norteia a nossa investigação: Como os 

discursos sobre o corpo feminino articulam as estratégias de saber-poder para fabricar as 

subjetividades contemporâneas no ambiente da cibercultura? Para tanto, mobilizaremos os 

conceitos e dispositivos da Análise do Discurso na descrição e interpretação das séries 

enunciativas postas em circulação no blog e no Instagram selecionados para esta pesquisa. 

 Definimos aqui o percurso metodológico desta pesquisa. Para a sua realização, 

seguiremos a perspectiva teórico-metodológica da Análise de Discurso de orientação Francesa 

(AD), utilizando os seus pressupostos epistemológicos e analíticos. A AD tem o discurso não 

como jogo de representações entre palavras e coisas, mas como acontecimento que possibilita 

a produção de sentidos. É o campo de estudos no qual se estabelece o encontro entre a língua, 

o sujeito e a história, elementos importantes para entendermos como e quando o indivíduo 

torna-se sujeito através das mais diversas práticas em nossa sociedade.  

Seguiremos o pensamento de Michel Foucault, cujas ideias são determinantes para a 

construção da Análise de Discurso, pois propõe, em seus trabalhos, analisar a construção do 

sujeito em seus processos de objetivação e subjetivação e investigar os efeitos de saber-poder 

materializados na ordem discursiva, inclusive como estes podem determinar a produção e o 

controle dos discursos da sociedade de uma época. 

Articularemos um diálogo entre a Análise de Discurso de linha francesa com os 

Estudos da Mídia, mais especificamente a cibercultura, seguindo o pensamento de Lévy 

(1993, 2010), e as redes sociais, tomando como base Recuero (2011, 2017). Trabalharemos 

com os dispositivos teóricos propostos pelo filósofo Michel Foucault, tais como o discurso, o 

enunciado, o sujeito, os modos de subjetivação, o corpo e as relações de saber-poder 

(relacionando as noções de disciplina, biopoder e governo de si e dos outros), a fim de revelar 

como essas categorias se apresentam no ambiente da cibercultura e como este ambiente 

favorece aos processos de fabricação de subjetividades na contemporaneidade, com a 
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discursivização/exposição do corpo feminino, que funciona como alvo e instrumento do 

poder. 

Acreditando na importância e atualidade da temática, com base em tudo que já foi 

discutido até aqui, faremos um percurso investigativo no ciberespaço, mais especificamente 

em blog e rede social, como o Instagram, nos quais circulam os enunciados que remetem aos 

saberes do corpo, uma vez que, estão, a todo o momento, a dizer de nós e de nossos corpos, 

definindo as normalidades e anormalidades para o nosso tempo. São lugares pedagógicos que 

promovem os estilos de vida tidos como saudáveis, caracterizados por dietas restritivas e 

séries de exercícios físicos, estabelecendo para a nossa atualidade o que é um corpo belo, 

jovem e saudável, cuja construção demanda disciplina, tempo e dinheiro.  

A respeito da composição do corpus, este será formado por enunciados postos em 

circulação durante o período do verão, compreendido entre 21 de dezembro de 2016 a 20 de 

março de 2017, no blog www.carolmagalhaes.com da Carol Magalhães e no Instagram do 

programa Seca você renove, correspondendo a um total de 10 postagens. 

O blog a ser analisado é o da Carol Magalhães, conhecida na mídia como uma 

influenciadora brasileira de fitness e saúde. Antes de produzir o seu weblog, já era uma figura 

pública sempre presente nas mídias por ser filha do ex-deputado Luís Eduardo Magalhães e 

neta do ex-senador baiano Antônio Carlos Magalhães. Exerce as profissões de modelo, 

apresentadora, atriz e blogger. O espaço na rede foi inaugurado em março de 2013 e, desde 

então, aborda temas relacionados à beleza, à alimentação e a atividades físicas, cujos hábitos 

são correspondentes a um estilo de vida saudável, como ela mesma apresenta já no topo do 

blog: a healthy lifestyle. O interesse pela criação do blog surgiu a partir das requisições de 

seus seguidores da rede social Instagram, na qual 464 mil1 perfis pessoais acompanham sua 

rotina, motivo esse (o número elevado de seguidores) que também influenciou a nossa escolha 

como parte do corpus da pesquisa. Deste primeiro objeto selecionado, analisaremos os 

enunciados veiculados durante o período determinado logo acima (o verão dos anos de 2016 e 

2017), totalizando 05 (cinco) postagens. 

Quanto ao Instagram Seca você renove, é de uma empresa de mesmo nome 

pertencente a Mayra Cardi, participante da nona edição do programa televisivo Big Brother 

Brasil. A “life coach2”, como se autodenomina, está construindo popularidade e fortuna 

                                                           
1 Número de seguidores consultado em 03/10/2018. 
2 O termo coach significa aquele que exerce o coaching, a técnica de orientação e aconselhamento de pessoas 

para alcançar objetivos particulares ou profissionais. Neste caso em particular, o objetivo é o emagrecimento, 

conquistado mediante adoção do “estilo de vida saudável” ensinado e vendido pelo grupo comercial. 

http://www.carolmagalhaes.com/
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ajudando estrelas da mídia, tais como a atriz Cleo Pires, a cantora Anitta e o cantor sertanejo 

Sorocaba, a entrarem em forma. A empresa vende programas de emagrecimento que podem 

chegar ao custo de até R$ 150.000,003, oferecendo serviços de especialistas que cuidam dos 

treinos às refeições, e a ela cabem os discursos motivacionais aliados à ampla exibição de seu 

corpo na mídia, construído de músculos e apenas 12% de gordura em sua composição 

corporal. A escolha por esse objeto foi definida a partir do número de seguidores que dispõe, 

665 mil4 perfis acompanhando as atualizações desse Instagram, e da ampla exposição nas 

mídias. 

Desse último objeto de análise, analisaremos os enunciados veiculados por meio de 

postagens, totalizando 05 (cinco) publicações. Portanto, analisaremos um corpus que 

compreende um conjunto de 10 (dez) postagens. Para melhor visualização e compreensão, 

sistematizamos no quadro abaixo o conjunto das postagens selecionadas para a análise do 

blog “Carol Magalhães” e do Instagram “Seca você renove”: 

Identificação 

numérica da 

Postagem 

Título da Postagem Data de publicação 

P.1 O que fazer para se livrar do cansaço 02/01/2017 

P.2 Instagram Seca você renove (Figura 10) 26/12/2016 

P.3 Instagram Seca você renove (Figura 11) 26/12/2016 

P.4 Instagram Seca você renove (Figura 12) 26/12/2016 

P.5 Aproveite o verão para correr na areia 10/01/2017 

P.6 Cuidados de beleza importantes para quem 

treina 

12/01/2017 

P.7 Instagram Seca você renove (Figura 16) 02/02/2017 

P.8 Instagram Seca você renove (Figura 17) 05/02/2017 

P.9 5 maneiras para se tornar uma pessoa fitness 07/02/2017 

P.10 3 tipos de prancha para definir o abdômen 16/03/2017 

 

Selecionamos as publicações do período do verão por acharmos que nesta estação o 

corpo encontra-se mais exposto aos olhares e, por esse motivo, requisitado às práticas de 

controle para a adequação corporal. Faz-se importante lembrar que a ascensão do lazer, a 

                                                           
3 MEDINA, Alessandra. Famosos, secai-vos. Revista Veja, Editora Abril, Edição 2572 de 07 de março de 2018. 
4 Número de seguidores consultado em 03/10/2018. 
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exemplo dos banhos de mar a partir da segunda metade do século XIX, impôs transformações 

ao corpo. Antes secretamente coberto pelas pesadas vestimentas que a moda da época exigia, 

tendo ainda a sua anatomia dissimulada por cintas e espartilhos, posteriormente, com as 

temporadas na praia e com as vestimentas mais leves que a ocasião requisitava, o corpo foi 

vulnerabilizado, exposto aos olhares que analisavam friamente suas carnes e curvas: “As 

novas formas de lazer deixam entrever ‘monstruosidades’. Daí o aumento das pressões pelo 

emagrecimento” (VIGARELLO, 2012c, p. 252). Essa preocupação permanece nos dias atuais, 

revestida de um controle mais rígido e de uma vigilância obstinada, correspondendo a uma 

urgência histórica. 

Essa delimitação do tempo para a coleta dos dados, com base no verão, é apropriada 

para nossa pesquisa porque, neste período, assim como foi no passado, há uma maior 

preocupação com a dimensão corporal e a necessidade de exibir o corpo magro e saudável, ou 

seja, há uma ansiedade pela adaptabilidade. O momento propicia à visibilidade dos corpos, 

mas somente aqueles que se adequam aos padrões estabelecidos estão autorizados a tornarem-

se visíveis. Intensifica, neste período, a propagação das imagens corporais idealizadas que 

transformam os corpos femininos despidos em um espetáculo. A mulher, temendo a 

inobservância, recorre aos discursos pedagógicos de blogs e redes sociais para transformar o 

seu corpo e se constituir como sujeito através das práticas discursivas e subjetividades 

fabricadas pelos enunciados disseminados nessas ferramentas de interação. 

Esta pesquisa, de perspectiva descritivo-interpretativa, configura-se numa 

investigação de natureza qualitativa. A observação e análise dos dados realizar-se-ão a partir 

de uma abordagem interpretativista, pois se trata de uma investigação que se preocupa com a 

descrição e interpretação do fenômeno estudado. 

 

1.3 Trajeto Temático e Organização do trabalho 

 

Veremos no próximo capítulo que a Análise de Discurso de orientação francesa 

atravessou um importante momento de desconstrução e reconfiguração no período de 1980 a 

1983, em virtude das transformações sociais, políticas e epistemológicas daquela época. A 

desconstrução da “máquina discursiva” foi um trabalho coletivo que Michel Pêcheux 

conduziu, até o momento de sua morte, com o Grupo de Pesquisa Cooperativa Programada do 
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CNRS5, Analyse de Discours et Lecture d’ Archive, “esse grupo marca o ponto extremo dessa 

desconstrução que é a reconfiguração de uma possível e nova Análise de Discurso” 

(MALDIDIER, 2011, p. 55). 

É o momento em que se estabelece o encontro com os historiadores das mentalidades 

e com as teses foucaultianas e, a partir daí, “abre várias problemáticas sobre o discurso, a 

interpretação, a estrutura e o acontecimento” (GREGOLIN, 2006b, p. 64). Por conseguinte, a 

Análise de Discurso passa a ser entendida como uma disciplina interpretativa, não mais 

confinada ao “narcisismo da estrutura”, enfrentando, de agora em diante, o acontecimento na 

dispersão da história. Diante disso, Pêcheux (1990) percebe o discurso como um objeto 

pertencente tanto à ordem da estrutura (da língua) como à ordem do acontecimento (da 

história), sendo o discurso, dessa forma, estrutura e acontecimento6. 

A partir de transformações teórico-metodológicas no campo da AD, tornou-se 

possível definir o trabalho do analista de discurso: o da descrição e o da interpretação, em um 

mesmo tempo, da singularidade do enunciado em sua emergência como acontecimento 

discursivo por meio de uma materialidade linguística. Pêcheux (1990, p. 53) esclarece que 

“todo enunciado, toda sequência de enunciados é, pois, linguisticamente descritível como uma 

série (léxico-sintaticamente determinada) de pontos de derivas possíveis, oferecendo lugar à 

interpretação. É nesse espaço que pretende trabalhar a análise de discurso”, colocando o dito 

em relação ao não dito, procurando “o real do sentido em sua materialidade linguística e 

histórica” (ORLANDI, 2001, p. 59). Nesta tarefa, descrição e interpretação se inter-

relacionam, constituindo o processo de compreensão do analista. 

Como resultado dessa nova proposta de leitura do corpus empreendida por Pêcheux, 

emerge no terreno da AD, enquanto dispositivo teórico-analítico, a noção de Trajeto 

Temático. Inaugurada por Jacques Guilhaumou e Denise Maldidier (2010), essa noção foi 

elaborada a partir do conceito de arquivo7 trabalhado por Foucault (2013), com a finalidade de 

resolver as dúvidas inerentes à questão do corpus. 

O trajeto temático consiste em um trajeto de leitura dos enunciados que compõem o 

corpus, acompanhando o percurso de temas determinados que se repetem nas materialidades 

discursivas. Analisar um trajeto temático “remete ao conhecimento de tradições retóricas, de 

                                                           
5 Centre National de Recherche Scientifique – CNRS. 
6 Destacamos a conjunção “e” como resposta ao título provocador que Pêcheux utilizou em sua última obra 

Discurso: Estrutura ou Acontecimento (1983), confundindo o leitor com uma ideia de alternativa ou exclusão ao 

optar pela conjunção “ou”. 
7 A noção de arquivo é entendida como “a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos 

enunciados como acontecimentos singulares [...] é o que, na própria raiz do enunciado-acontecimento e no corpo 

em que se dá, define, desde o início, o sistema de sua enunciabilidade” (FOUCAULT, 2013, p. 158). 
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formas de escrita, de usos da linguagem, mas sobretudo, interessa-se pelo novo no interior da 

repetição” (GUILHAUMOU; MALDIDIER, 2010, p. 165). 

Para proceder à leitura de nosso objeto de análise, traçamos o trajeto com os temas8 

corpo, saúde e beleza. A partir da definição desse percurso, realizaremos uma análise 

discursiva dos enunciados que versam sobre o corpo feminino produzidos no ambiente do 

ciberespaço, mais especificadamente, no blog da Carol Magalhães e no Instagram do 

programa Seca você renove. Através desse espaço virtual, cada produtor é capaz de 

disseminar livremente os seus próprios conteúdos e informações numa rotina de atualizações 

de postagens para todos aqueles que estejam conectados a uma rede. 

A disposição deste trabalho dissertativo se configura em quatro capítulos: Este 

primeiro compreende as proposições introdutórias e o caminho metodológico a ser seguido, 

bem como os objetivos de pesquisa e o trajeto temático. O segundo capítulo, intitulado “O 

campo da análise de discurso e seus pressupostos teóricos”, desenvolverá as ideias sobre a 

contextualização histórica, constituição e desenvolvimento da Análise de Discurso de linha 

francesa, discutidas como em um percurso, o qual foi iniciado por Michel Pêcheux. Em 

seguida, serão abordadas as concepções de discurso, das relações de poder-saber e do sujeito 

sob uma perspectiva foucaultiana. 

No terceiro capítulo, denominado “Corpo e história”, buscaremos compreender, 

através de uma breve história do corpo, as ressignificações que ele adquiriu ao longo do 

tempo e adquire atualmente, abordando, para isso, a atividade física como uma prática 

pedagógica de investimento no corpo e, também, algumas considerações históricas sobre o 

corpo feminino. Finalmente, no último capítulo, “Outros espaços e subjetividades 

contemporâneas”, apresentaremos algumas características do espaço virtual e realizaremos as 

análises dos dados coletados. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 De acordo com Guilhaumou e Maldidier (2010, p. 164) “a noção de tema não remete, aqui, nem à análise 

temática, tal como é praticada pelos críticos literários, nem aos empregos que dela se faz na linguística. Essa 

noção supõe a distinção entre ‘o horizonte de expectativas’ [...] e o acontecimento discursivo que realiza uma 

dessas possibilidades, inscrito o tema em posição referencial”. 
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2 O CAMPO DA ANÁLISE DE DISCURSO E SEUS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

O discurso – como a psicanálise nos mostrou – não é 

simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é, 

também, aquilo que é o objeto do desejo; e visto que – isto 

a história não cessa de nos ensinar – o discurso não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 

dominação, mais aquilo porque, pelo que se luta, o poder 

do qual nos queremos apoderar. 

(Michel Foucault) 

 

 

Neste capítulo, descreveremos o campo teórico da Análise do Discurso. Para isto, 

seguiremos um caminho explanativo e abordaremos os pressupostos teóricos que 

fundamentam este trabalho, indicando, dessa forma, o direcionamento das análises dos dados 

de nosso corpus. 

Partiremos de uma descrição histórica do surgimento da Análise do Discurso (AD) 

na França com a finalidade de contextualizar o campo teórico e metodológico que sustenta a 

nossa análise. 

 

2.1 A Análise de Discurso e seu trajeto na História 

 

A partir dos anos de 1960, a França testemunhou o aparecimento e a estruturação de 

uma nova ciência no campo dos estudos da linguagem denominada Análise do Discurso 

(AD). A linguística da frase cede espaço para a linguística do enunciado e um novo objeto de 

estudo é eleito: o discurso, lugar em que se estabelece o encontro da língua com a história. O 

objeto de análise dessa nova disciplina nasce de uma necessidade de ultrapassar o “gesto 

separador de Saussure” (língua x fala) e privilegiar as condições de uso da língua, ou seja, a 

relação da língua com a exterioridade. 

Vários acontecimentos políticos marcaram a década de 1960 não só na França, mas 

em todo o mundo. Nesse período, milhares de pessoas se organizaram em movimentos sociais 

e lutaram por direitos civis, liberdade, igualdade, por melhores condições de trabalho e 

educação. Ocorreram também lutas contrárias a regimes políticos autoritários em alguns 

países (como a Primavera de Praga em 1968 na Tchecoslováquia) e, além disso, contrárias à 
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continuidade de guerras (como os movimentos de estudantes americanos que se reuniram em 

1968 para manifestar o descontentamento com a guerra do Vietnã). 

Formava-se uma consciência mais politizada dos cidadãos de várias nações, numa 

tendência também fortalecida na França e culminando com a maior greve geral da Europa, 

cujo evento ficou conhecido na história como “Maio de 68”. Foi um movimento de luta 

iniciado pelos universitários de Paris (reivindicavam reformas no setor educacional) e evoluiu 

para uma greve geral de operários convocada para o dia 13 de maio de 1968, o que fragilizou 

politicamente o governo do então presidente da França, Charles De Gaulle, vindo a renunciar 

um ano depois. 

Foi um movimento social amplamente midiatizado, com uma proliferação de 

discursos orais e escritos, a produzir enormes quantidades de textos políticos estampando a 

paisagem da cidade de Paris e provocando o exercício da leitura de todos os cidadãos 

franceses. Ao mesmo tempo, crescia o Partido Comunista Francês (PCF) que contava com a 

adesão de importantes intelectuais entusiasmados com as releituras das obras marxistas 

promovidas por Louis Althusser (um dos pilares da AD). Pode- se dizer que, nessa época de 

efervescência francesa, “a política e os amplos desígnios intelectuais parecem poder 

coadunar-se” (COURTINE, 2006, p.40). 

Diante deste cenário de reformas sociais e agitações políticas, surge a Análise do 

Discurso (AD), com a missão de propor um estado de reflexão aos cidadãos, ou seja, ensinar 

uma política de leitura que revelasse as condições de produção dos discursos e seus sujeitos 

sócio-historicamente determinados. A AD francesa tinha como projeto inicial nos anos de 

1968-1970: 

[...] elaborar uma concepção do discurso que fizesse dele um objeto 

essencial para a compreensão das realidades históricas e políticas, um nível 

de intervenção teórica crucial para quem desejava, ao mesmo tempo, 

compreender a sociedade e operar sua transformação (COURTINE, 2006, 

p.38). 

 

A conjuntura política reclamava a formação de um pensamento crítico e a inclusão 

do “social” no domínio dos estudos da linguagem. O atual contexto abriu possibilidades de 

aparecimento de novos objetos e viabilizou o empreendimento das releituras de trabalhos 

consagrados na história das ideias, sendo assim, “na concepção do objeto discurso cruzam-se 

Saussure (relido por Pêcheux), Marx (relido por Althusser) e Freud (relido por Lacan)” 

(GREGOLIN, 2006b, p. 61). Essas releituras promoveram agitações no terreno intelectual 

francês na década de 1960. 



23 

Dessa forma, inaugurou-se uma abordagem transdisciplinar que reuniu num mesmo 

campo teórico linguistas, historiadores e psicanalistas para construir uma teoria do discurso 

que articula a língua, a história e o sujeito. Temos, portanto, um novo domínio de saber 

motivado pelas aberturas disciplinares e deslocamentos conceituais. 

Maldidier (2011) refere-se à trajetória da AD na França como uma “aventura teórica 

do discurso”, pois foi um caminho de afirmações e incertezas, de formulações e 

reformulações, de construções e desconstruções, de críticas e autocríticas. A história da 

disciplina é marcada por constantes revisões teórico-metodológicas dos trabalhos na área da 

AD, que se dividiram em três momentos específicos e ficaram conhecidos como AD 1ª época, 

AD 2ª época e AD 3ª época. É, portanto, um terreno de instabilidades que só pode ser 

compreendido num percurso. Iniciemos então a caminhada. 

A conjuntura teórico-política, caracterizada pelo fortalecimento do estruturalismo e 

do materialismo histórico, estabeleceu o “encontro intelectual” do linguista Jean Dubois com 

o filósofo Michel Pêcheux9. Desse “encontro” resultou, no ano de 1969, a dupla fundação da 

Análise do Discurso na França com as publicações dos textos Análise automática do 

discurso10, por Pêcheux, e Lexicologia e análise do enunciado, por Dubois. Intelectuais de 

campos científicos diferentes que se encontram no início história da AD conduzidos pelos 

ideais do marxismo e da política. Maldidier (2010, p. 11) esclarece que “na contramão das 

ideias dominantes, eles partilham as mesmas evidências sobre lutas de classes, sobre a 

história, sobre o movimento social”. 

No âmbito dos estudos da linguagem a partir dos anos de 1950, desenvolviam-se 

novas formas de análises que ultrapassavam a estrutura da frase, cuja tendência propiciou o 

desenvolvimento de uma Teoria do Discurso, que se ocupava inicialmente do discurso 

político. 

De um lado, surge o trabalho de Harris (Discourse analysis, 1952), que 

mostra a possibilidade de ultrapassar as análises confinadas meramente à 

frase, ao estender procedimentos da linguística distribucional americana aos 

enunciados (chamados discursos) e, de outro lado, os trabalhos de R. 

Jakobson e E. Benveniste sobre a enunciação (BRANDÃO, 2004, p.13). 

 

                                                           
9 Michel Pêcheux, nascido em Tours em 1938 e falecido em Paris em 1983, inicia seu trajeto teórico ainda em 

1966 sob o pseudônimo de Thomas Hebert, publicando o artigo “Reflexões sobre a situação teórica das ciências 

sociais e especialmente da psicologia social”. 
10 Publicada pela editora Dunod, a obra inaugura uma abordagem transdisciplinar articulando “uma teoria 

linguística, uma teoria da história e uma teoria do sujeito” (GREGOLIN, 2003, p.23). Neste trabalho é 

questionado o gesto separador de Saussure, que elege a langue (língua) como objeto de estudo da Linguística, 

em detrimento da parole (fala). Há, dessa forma, uma ruptura com as ciências dominantes e uma proposta de um 

novo campo de estudos a partir de reformulações daquilo que Saussure relegou. O objeto de investigação passa a 

ser o discurso, compreendido como efeito de sentidos dentro da relação entre linguagem e ideologia. 
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Dessa maneira, o linguista e o filósofo inauguraram, cada um com a sua postura 

teórica, um novo campo de saber comprometido com um modo de leitura que orienta uma 

reflexão sobre a linguagem e o político. Diante dessa perspectiva comum, há também 

diferenças entre os protagonistas da fundação da AD: 

 

Do lado de J. Dubois, a instituição da AD é pensada dentro de um 

continuum: a passagem do estudo das palavras (lexicologia) ao estudo do 

enunciado (análise do discurso) é “natural”, é uma extensão, um progresso 

permitido pela linguística. [...] Do lado de Michel Pêcheux, ao contrário, a 

análise do discurso é pensada como ruptura epistemológica com a ideologia 

que domina nas ciências humanas (especialmente a psicologia). O objeto 

discurso, que reformula a fala saussuriana na sua relação com a língua, 

implica, de acordo com a fórmula althusseriana, uma mudança de terreno 

(MALDIDIER, 2010, p.13). 

 

Para Jean Dubois, a AD seria uma continuidade da Linguística. Sem romper 

definitivamente com o estruturalismo, o linguista elege também o discurso político para as 

suas análises e dirige a revista Langages, cuja contribuição foi importante para a difusão das 

pesquisas em Análise do Discurso na França. Influenciado pela teoria da enunciação, a partir 

das pesquisas de Jakobson e Benveniste, ele relaciona, já em seus primeiros trabalhos, a AD à 

dimensão da enunciação, sem, no entanto, problematizar o sujeito. 

Era período de tensão no domínio das linguísticas formais e de triunfo da linguística 

da enunciação, que “aciona, sem questioná-la, a noção de ‘sujeito’ falante e fica presa numa 

problemática psicologizante” (MALDIDIER, 2010, p. 18), diante de um sujeito entendido em 

sua individualidade. Contrário a essa agitação, somente mais tarde, especificamente a partir de 

1971, Pêcheux retoma a questão da enunciação para teorizar a questão do sujeito, buscando 

propor uma teoria não subjetiva do sujeito (MALDIDIER, 2010). Diante disso, vai tratar 

sobre o assujeitamento ideológico, a partir de leituras dos trabalhos de Althusser. 

Pode-se afirmar que o aparecimento da Análise do Discurso ao final da década de 

1960 na França constitui um acontecimento no campo das ciências, pois “ela propôs aos 

linguistas um modo de abordar a relação entre língua e história; fez os marxistas saírem do 

discurso da filosofia marxista da linguagem” (MALDIDIER, 2010, p.20). A “aventura do 

discurso” tem continuidade com Michel Pêcheux promovendo, no novo campo de 

investigação, as desconstruções e reconfigurações a partir de sua proposta inicial, com o 

propósito de que a nova disciplina dê conta de todas as preocupações provenientes das 

mudanças políticas e epistemológicas ocorridas no contexto francês. 
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O discurso político era a preocupação da AD em sua origem, devido ao movimento 

político-social com o qual os teóricos estavam envolvidos.  Apesar da importância para o 

terreno da linguagem dos trabalhos de Harris, Jakobson e Benveniste, que prepararam a 

conjuntura teórica para o nascimento da Análise do Discurso, “foram, definitivamente, os 

estudos de Pêcheux, por meio de suas inquietações com o instrumento científico, que 

forneceram uma base teórico-metodológica para o desenvolvimento da AD” (SANTOS, 2013, 

p. 211). 

Em sua caminhada, Pêcheux será guiado por quatro personagens importantes na 

implementação e difusão da AD: 

 

Althusser com sua releitura das teses marxistas; Foucault com a noção de 

formação discursiva, da qual derivam vários outros conceitos (interdiscurso; 

memória discursiva; práticas discursivas; etc.); Lacan e sua leitura das teses 

de Freud sobre o inconsciente, com a formulação de que ele é estruturado 

por uma linguagem; Bakhtin e o fundamento dialógico da linguagem, que 

leva a AD a tratar da heterogeneidade constitutiva do discurso (GREGOLIN, 

2003, p.23). 

 

Nesta empreitada, de natureza complexa, para desenvolver uma Teoria do Discurso, 

o filósofo necessitou recorrer a outras regiões do conhecimento científico. Articulou o 

materialismo histórico, como a teoria das formações e transformações sociais, trazendo aqui a 

teoria das ideologias; a linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de 

enunciação; e por fim, a teoria do discurso, defendendo a ideia da determinação histórica dos 

processos semânticos (GREGOLIN, 2003). Essas três regiões são atravessadas e combinadas 

por uma teoria da psicanálise. Nessa difícil tarefa, Pêcheux “não operou apenas uma 

transferência de conceitos fabricados em outros lugares” (GREGOLIN, 2003, p. 26), longe 

disso, deslocou essas categorias analíticas dos outros campos para o domínio da AD, 

reelaborando-as e ressignificando-as. 

Na primeira fase da AD (1969-1975), temos um Pêcheux fortemente inspirado pelo 

pensamento de Louis Althusser e entusiasmado por seus trabalhos sobre a ideologia e os 

aparelhos ideológicos de Estado. Em sua proposta de construção de uma “máquina 

discursiva” pretendia revelar, analisando as materialidades linguísticas, os aspectos históricos 

e ideológicos do sujeito que enuncia. Para concretização de seu trabalho, recorre a um 

dispositivo informático. 

A partir da relação entre língua e ideologia, Pêcheux descreveu seu objeto de estudo, 

o discurso, cujo processo de construção se dá sobre um já-dito e por um sujeito que é efeito do 
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assujeitamento ideológico. É pela análise do funcionamento discursivo que percebemos “os 

mecanismos da determinação histórica dos processos de significação” (ORLANDI, 2005, 

p.10). Nasce daqui o conceito de condições de produção do discurso, que compreende os 

sujeitos falantes e as representações ideológicas que sustentam. 

No final dessa primeira fase, Pêcheux preocupa-se em relacionar os elementos 

intradiscursivos, que marcam o que se está dizendo, com os elementos interdiscursivos, que se 

referem ao já-dito. Ao trabalhar com esse entrecruzamento do intradiscurso com interdiscurso, 

o filósofo se viu obrigado a trazer para o interior da AD a noção de formação discursiva (FD), 

cujo ingresso marca o início da segunda época de reformulações da Análise do Discurso 

(1975-1980). O conceito de formação discursiva é emprestado de Michel Foucault e 

reinterpretado por Michel Pêcheux, influenciado pelo materialismo histórico: 

Chamaremos formação discursiva àquilo que, numa formação ideológica 

dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, 

determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser 

dito [...]. Isso equivale a afirmar que as palavras, expressões, proposições, 

etc., recebem seu sentido da formação discursiva na qual são produzidas [...], 

diremos [então], que os indivíduos são ‘interpelados’ em sujeitos-falantes 

(em sujeitos de seu discurso) pelas formações discursivas que representam 

‘na linguagem’ as formações ideológicas que lhes são correspondentes 

(PÊCHEUX, 1998, p.160-161). 

 

Como o próprio Pêcheux (1997) já afirmou, as formações discursivas começam a 

fazer explodir a “noção de máquina estrutural fechada” e viabilizam as reconfigurações da 3º 

época da AD (1980-1983).  

A noção de formação discursiva tomada de empréstimo a Michel Foucault, 

começa a fazer explodir a noção de máquina estrutural fechada na medida 

em que o dispositivo da FD está em relação paradoxal com seu ‘exterior’: 

uma FD não é um espaço estrutural fechado, pois é constitutivamente 

‘invadida’ por elementos que vêm de outro lugar (isto é, de outras FD) que 

se repetem nela (PÊCHEUX, 1997, p. 314). 

 

Neste terceiro momento, são empreendidas as leituras da obra de Bakhtin, trazendo 

assim a noção de heterogeneidade do sujeito. Desse modo, a AD passa a teorizar o sujeito 

descentrado e afetado por outros discursos (outras vozes), que acredita ser dono de seu dizer e 

origem de seu sentido. Há também uma maior aproximação de Pêcheux com os conceitos 

foucaultianos, recorrendo a eles e revalidando-os no interior da Análise do Discurso (o que 

vai resultar o formato da AD que trabalhamos hoje). Essa fase de reconfiguração transforma o 
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corpus de análise da AD e introduz como categorias analíticas as noções de acontecimento, 

práticas discursivas, memória discursiva e arquivo.  

Na terceira época da AD, desperta uma crise política na França com o 

enfraquecimento do Partido Comunista Francês, do qual Pêcheux era membro. Como 

consequência, instaura-se uma desvalorização do político e, seguidamente, um distanciamento 

das acepções marxistas, que tanto influenciaram a primeira fase da disciplina. A partir disso, 

“vários conceitos fundamentais serão reformulados (as ideias de aparelhos ideológicos, de 

sujeito interpelado pela ideologia, da história como luta de classes etc.)” (GREGOLIN, 2006a, 

p. 20). 

O novo cenário político modifica o quadro teórico da AD, se antes eram trabalhados 

apenas os textos políticos e escritos (o discurso doutrinário), a partir desse terceiro momento 

de transformações passaram a ser consideradas, também, as produções orais e escritas do 

cotidiano (os discursos não legítimos), ampliando o arquivo com a incorporação de outras 

materialidades produzidas em lugares e circunstâncias diversas. Por esse motivo, a disciplina 

passa a ser conhecida como Análise de Discurso. 

Na história de reformulações da Análise de Discurso francesa, percebemos que à 

medida que avançam as reflexões de Michel Foucault sobre o objeto discurso, Michel 

Pêcheux se vê obrigado a realizar as revisões, deslocamentos, reformulações de seu projeto 

teórico. Ao mesmo tempo em que revisa o seu projeto, profere críticas aos trabalhos 

foucaultianos, por não tratar das categorias clássicas do marxismo vigentes na época (para 

exemplificar, a ideologia e as lutas de classe). Assim nos esclarece Gregolin (2006b, p.60): 

Em se tratando de dois filósofos combativos como Foucault e Pêcheux, 

muitos dos seus diálogos envolveram as lutas ideológicas dos anos 1960 a 

1980 na França, das diferentes leituras que ambos fizeram das propostas 

marxistas, das diferentes maneiras como se relacionaram com a esquerda 

política, enfim, da maneira como se inseriram frente às propostas daquele 

que foi professor de ambos: Louis Althusser. 

 

Mais tarde, ocorre o encontro de ideias entre os dois importantes filósofos franceses, 

seguindo-se com a introdução dos postulados de Michel Foucault neste campo disciplinar. 

Afastando-se de um pensamento fortemente dogmático, que o orientou nas fases anteriores da 

AD, Pêcheux se interessou, nesse momento, pelos trabalhos dos historiadores e, 

principalmente, dos historiadores das mentalidades (MALDIDIER, 2011). Desse interesse, 

advém a aproximação com a produção de Jean-Jacques Courtine, mais especificamente, com 

o seu trabalho publicado em 1981 na revista Langages, número 62, sob o título “Análise do 
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discurso político: o discurso comunista endereçado aos cristãos”. Nessa publicação, Courtine 

empreende uma discussão, fundamentada nos ensinamentos de Foucault, sobre o conceito de 

“domínio da memória”, acontecimento que inaugura várias problemáticas e transforma a 

teoria do discurso no formato teórico-metodológico tal como o conhecemos hoje, ou seja, uma 

Análise de Discurso fortemente influenciada pelo pensamento de Michel Foucault. 

As transformações do campo teórico da AD são interrompidas com o silenciamento 

de Michel Pêcheux, em razão de sua morte em 1983. Deixou-nos como legado a Escola 

Francesa de Análise de Discurso e é em seu terceiro e último estágio de configurações que 

situamos a nossa investigação.  

Iniciaremos nos tópicos subsequentes, uma reflexão sobre os pressupostos teóricos 

da AD francesa que fundamentam o nosso trabalho dissertativo. Seguiremos o percurso 

proposto pelo filósofo francês Michel Foucault11, cujas reflexões iluminam diversas áreas do 

conhecimento e conduzem esta pesquisa. 

 

2.2 Sujeito e os modos de subjetivação 

 

O sujeito, tido como resultado de relações sócio-históricas, constitui-se como o 

objeto central das análises de Michel Foucault, cujas pesquisas procuraram “criar uma história 

dos diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos” 

(FOUCAULT, 1995, p. 231). O interessante, então, não é saber o que é o sujeito humano, mas 

sim, como o indivíduo torna-se sujeito perante as mais diversas práticas. Em seu projeto, 

afirma que não se chega ao sujeito em si, a não ser pelas relações e práticas que o constituem. 

Durante vinte anos de trabalho, Foucault dedicou-se à investigação dos processos 

históricos de constituição do sujeito na modernidade. A partir disso, pode-se afirmar que essa 

temática aparece como o eixo em torno do qual se movimentam e se articulam os três 

domínios de sua obra: o arqueológico, o genealógico e o ético. Sobre esses domínios, ele 

destacou: “meu trabalho lidou com três modos de objetivação que transformaram os seres 

humanos em sujeitos” (FOUCAULT, 1995, p. 231). 

Em sua fase arqueológica, o filósofo francês ocupou-se em pesquisar o princípio de 

ordenação histórica dos saberes, ou seja, procurou descrever aquilo que possibilitou o 

                                                           
11 Filósofo francês, nascido em 1926 e morto em 1984, que com a sua inquietude em compreender a relação 

entre o discurso e o sujeito na história tornou-se um importante pilar para a Análise de Discurso francesa e 

influência para outras diversas áreas do conhecimento. 
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surgimento de certos discursos científicos em determinada época. Somente em 1969, na sua 

obra Arqueologia do Saber, foi esclarecida, em termos teórico-metodológicos, a sua 

arqueologia já empregada em trabalhos anteriores: “o que ela quer revelar é o nível singular 

em que a história pode dar lugar a tipos definidos de discurso que têm, eles próprios, seu tipo 

de historicidade e que estão relacionados com todo um conjunto de historicidades diversas” 

(FOUCAULT, 2013, p. 201). O método arqueológico consiste num trabalho de escavação, a 

qual busca revelar as relações existentes entre os discursos de um momento histórico e as 

condições de possibilidades que regulam a sua produção, recusando, dessa forma, “a ideia de 

busca da origem e a de escavação de significados secretos” (GREGOLIN, 2006b, p. 76) 

ocultados na superfície material da linguagem, ou melhor, nos discursos que tomam o homem 

como objeto do saber e fazem dele sujeito. 

Para complementar o funcionamento de uma arqueologia do saber, Foucault 

inaugurou os estudos sobre a genealogia do poder, para tanto, perseguiu o exame da noção de 

poder e de seus mecanismos presentes nas sociedades, descrevendo suas estratégias e seus 

funcionamentos. É necessário apontar que a genealogia não pode ser entendida como uma 

ruptura ou como uma negação à arqueologia, mas como uma expansão do terreno dos estudos 

sobre o sujeito, dito de outro modo:  

A passagem da arqueologia à genealogia é uma ampliação do campo de 

investigação para incluir de maneira mais precisa o estudo das práticas não 

discursivas e, sobretudo, a relação não discursividade/discursividade. Em 

outras palavras, para analisar o saber em termos de estratégia e táticas de 

poder. Nesse sentido, trata-se de situar o saber no âmbito das lutas 

(CASTRO, 2016, p. 185). 

 

Com a intenção de justificar o seu interesse no fenômeno do poder e nas relações que 

engrena, o próprio filósofo, diante de especulações que afirmavam ser o poder o objeto de seu 

projeto, esclarece: “É verdade que me envolvi bastante com a questão do poder. Pareceu-me 

que, enquanto o sujeito humano é colocado em relações de produção e de significação, é 

igualmente colocado em relações de poder muito complexas.” (FOUCAULT, 1995, p. 232). 

No domínio da ética, Foucault trabalhou com as noções de “governo” e de 

“governamentalidade”, possibilitando, dessa maneira, a liberdade do sujeito e a sua relação 

com os outros sujeitos, ou seja, inaugurou a investigação dos processos de governo de si e dos 

outros. A partir das práticas de si, cuja análise foi empreendida nesse terceiro domínio de seus 

trabalhos, o sujeito constitui a si mesmo como um “sujeito ético”. 
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Assim sendo, Foucault problematiza a questão do sujeito em sua relação com o saber 

na fase arqueológica, através dos livros História da Loucura (1962), O Nascimento da Clínica 

(1963), As Palavras e as Coisas (1966), A Arqueologia do Saber (1969) e A Ordem do 

Discurso (1971). Em sua fase genealógica aborda o tema do sujeito constituído no campo dos 

poderes, cujos resultados foram publicados nas obras Vigiar e Punir (1975) e História da 

Sexualidade I: A vontade de saber (1976). Contempla também em suas pesquisas a questão 

do sujeito em sua relação com a ética, através das obras História da Sexualidade II: O uso dos 

prazeres (1984) e História da Sexualidade III: Os cuidados de si (1984). Devemos esclarecer 

que esses três domínios, o saber, o poder e a ética, atravessam todo o trabalho do filósofo e 

que tal divisão representa a ênfase que foi dada a cada domínio em suas obras (FONSECA-

SILVA, 2007). A respeito dessa divisão, Castro (2016, p. 189) também explica: 

 

A tais deslocamentos corresponde também seu interesse e preocupação por 

certas noções características de seu trabalho: episteme, dispositivo e prática 

[...] Com efeito, a genealogia não abandonará o estudo das formas de saber, 

nem a ética abandonará o estudo dos dispositivos de poder, mas cada um 

desses âmbitos será reenquadrado em um contexto mais amplo. A noção de 

dispositivo incluirá a noção de episteme, e a noção de prática incluirá a 

noção de dispositivo (CASTRO, 2016, p. 189). 
 

Na primeira fase de seu trabalho de averiguação sobre a produção histórica das 

subjetividades, ele pesquisou os diferentes modos de investigação do campo das ciências 

humanas, evidenciando as relações discursivas que possibilitaram a articulação dos saberes 

que buscam a objetivação do sujeito. Neste momento ele vai declarar, como uma reação ao 

anúncio de Nietzsche sobre a morte de Deus, “a morte do homem” e o nascimento do sujeito: 

Em nossos dias, e ainda aí Nietzsche indica de longe o ponto de inflexão, 

não é tanto a ausência ou a morte de Deus que é afirmada, mas sim o fim do 

homem [...] descobre-se então que a morte de Deus e o último homem estão 

vinculados: não é o caso o último homem que anuncia ter matado Deus, 

colocando assim sua linguagem, seu pensamento, seu riso no espaço do Deus 

já morto, mas também se apresentado como aquele que matou Deus e cuja 

existência envolve a liberdade e a decisão deste assassino? [...] o homem vai 

desaparecer. Mais que a morte de Deus [...] o que anuncia o pensamento de 

Nietzche é o fim de seu assassino (FOUCAULT, 2000, p. 534). 

 

Momento esse em que o homem torna-se objeto sobre o qual recai o saber, cujo 

acontecimento contextualiza-se com o nascimento das ciências humanas. Aqui, o ser humano 

torna-se objeto de discursos e sujeito “produtor” do saber científico, simultaneamente. 
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Atuando como um produto da articulação dos saberes no interior de um campo de forças. Para 

melhor compreender o processo de objetivação do sujeito do discurso, Foucault (1995, p. 231) 

traz como exemplos: “objetivação do sujeito produtivo, do sujeito que trabalha, na análise das 

riquezas e na economia. [...] a objetivação do simples fato de estar vivo na história natural ou 

na biologia”. 

Dessa forma, instaura-se uma ruptura com a concepção que tinha o homem como 

fonte da verdade e do conhecimento, que age em liberdade e é consciente de sua história, o 

sujeito da razão. Como resultado dessa ruptura, nasce um sujeito que não é totalmente livre 

(não tem o domínio absoluto de si) e nem completamente determinado por mecanismos 

exteriores a ele, sendo o resultado de relações de forças incessantes que atuam através dos 

“discursos historicamente produzidos e modificados; [...] o sujeito está em constante 

produção, é marcado por movências e é constituído pelos discursos” (FERNANDES, 2012, p. 

16), ou seja, o sujeito do discurso está sempre em processo de constituição. 

O sujeito, conforme o pensamento foucaultiano, configura-se de maneira incompleta, 

pois não possui uma essência fixa e acabada, é formado pelas experiências históricas e 

constituído através das práticas e tecnologias desenvolvidas na sociedade (saber/ poder) para 

construir subjetividades e identidades obrigatórias. É um sujeito moldado pelos jogos de 

verdade de cada época, construído no discurso e através dele, assumindo as posições próprias 

dos discursos que articula, ou seja, identifica-se com a posição de sujeito que lhe é atribuída 

no interior de um dado discurso, sujeitando-se às suas regras e tornando-se portador dos seus 

sentidos e de suas representações. 

O sujeito passa a ser pensado como uma posição, determinada e vazia, a ser ocupada 

nos discursos por qualquer indivíduo ou indivíduos diferentes, mas sob certas condições, e, 

alternadamente, um único indivíduo pode ocupar diferentes posições assumindo a função de 

diferentes sujeitos. Sendo assim, o sujeito é localizado numa série enunciativa, e descrever 

enunciados “não consiste em analisar as relações entre o autor e o que ele disse (ou quis dizer, 

ou disse sem querer), mas em determinar qual é a posição que pode e deve ocupar todo 

indivíduo para ser seu sujeito” (FOUCAULT, 2013, p. 116). Ele é autorizado a falar de um 

lugar institucionalmente reconhecido da ordem discursiva, mas não é a origem/fonte dos 

enunciados que articula através de uma materialidade discursiva. 
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Com a publicação de A Ordem do discurso12 (1971), Foucault passa a teorizar a 

relação entre o discurso e o poder, já começando aqui a sua caminhada rumo à “fase 

genealógica” de seu trabalho filosófico. Ao iniciar a leitura dessa obra, somos provocados a 

uma reflexão a partir dos seguintes questionamentos: “Mas, o que há, enfim, de tão perigoso 

no fato de as pessoas falarem e de seus discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, 

está o perigo?” (FOUCAULT, 2012, p. 8). Como resposta a essas indagações, ele declara que 

a produção de discursos de todas as sociedades é marcada por relações de poder, cujos 

mecanismos controlam o que é dito, por quem é dito e de como esses dizeres se distribuem na 

ordem discursiva. Limitam a produção dos discursos utilizando-se, para isso, das interdições e 

rejeições; e selecionam os sujeitos falantes, pois ninguém entrará na ordem do discurso se não 

atender a certas exigências (FOUCAULT, 2012). São procedimentos de rarefação do 

discurso, com o objetivo de conservar as relações de poder, desviar os perigos e conter seu 

acontecimento inesperado, ou seja, manter a ordem dos discursos controlada: 

Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 

controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar 

seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade 

(FOUCAULT, 2012, p. 8-9). 

 

No segundo momento de sua pesquisa, Foucault problematiza o sujeito em sua 

relação com o poder, analisando a objetivação do indivíduo naquilo que nomeia de “práticas 

divisoras”, nas quais “o sujeito é dividido no seu interior e em relação aos outros” 

(FOUCAULT, 1995, p. 231), e cita como exemplos: “o louco e o são, o doente e o sadio, os 

criminosos e os ‘bons meninos’” (FOUCAULT, 1995, p. 231). Inaugura-se, dessa maneira, o 

projeto de uma genealogia do poder, com a análise das articulações entre os saberes e os 

poderes de uma época.  

Dessa análise resulta a ideia da multiplicidade do poder, cujo exercício dá-se sob a 

forma de micropoderes dispersos na sociedade, como uma microfísica, sendo possível supor 

que “o poder nela [na sociedade] exercido não seja concebido como uma propriedade, mas 

como uma estratégia, que seus efeitos de dominação não sejam atribuídos a uma 

‘apropriação’, mas a disposições, a manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamentos” 

(FOUCAULT, 2005, p. 26). É um tipo de poder existente somente sob a forma de relações 

                                                           
12 O livro a Ordem do Discurso, publicado em 1971, é resultado da aula inaugural no Collège de France, 

pronunciada em 02 de dezembro de 1970. Ele representa o momento de passagem entre a arqueologia do saber e 

a genealogia do poder (GREGOLIN, 2006). 
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que se aprofundam dentro da sociedade, mas não se localiza nela, ou nas instituições ou ainda 

nos aparelhos do Estado. De acordo com Fernandes (2012, p.57), “o poder coloca em jogo 

relações entre sujeitos. O poder é um exercício, um modo de ação de alguns sobre outros, 

existe somente em forma de ação, uma ação sobre sua própria ação, ação sobre ações, uma 

maneira de agir sobre a ação dos outros para conduzir condutas”. 

O início desta fase genealógica é marcado pela publicação da obra Vigiar e Punir 

(1975), na qual Foucault analisa as práticas de poder que se estabeleceram em determinadas 

instituições como a prisão, a escola, o hospital, o quartel etc., com o propósito de alcançar o 

disciplinamento do corpo, torná-lo dócil e útil. Para implementar sua análise, delineia uma 

história da passagem dos suplícios, ou seja, dos castigos corporais, até chegar à formação de 

uma sociedade disciplinar a partir do século XVIII, no Ocidente, amparada por um regime de 

normas e por dispositivos de poder e saber, constituída por uma política das coerções, uma 

maquinaria de poder, que esquadrinha, desarticula e recompõe o corpo humano 

(FOUCAULT, 2005). 

Foucault nos revela que durante a época clássica houve uma descoberta do corpo 

como objeto e alvo das relações de poder, elegendo-o como superfície de disciplinamento, 

cujo efeito tem alcance imediato sobre ele para ampliar sua habilidade e utilidade. Essas 

relações de poder “realizam um controle detalhado, minucioso do corpo – gestos, atitudes, 

comportamentos, hábitos, discursos” (MACHADO, 1996, p. XII). Assim, o individuo está 

inserido numa “economia política” do corpo, ainda que não seja para castigá-lo, reprimi-lo, 

ainda que não se utilize da violência. E nesse jogo de relações é o corpo que interessa, uma 

vez que o poder utiliza métodos para corrigi-lo ou adestrá-lo, a fim de usufruir suas forças e 

assegurar suas vantagens. Aproveita-se da utilidade e docilidades de suas forças, através da 

submissão do corpo. No entanto, não significa dizer que a teoria do poder se fundamenta 

numa relação de apropriação do corpo, como o que acontece na escravidão, mas, sim, a uma 

rede de relações sempre em atividade, a um jogo de técnicas, de funcionamentos que agem 

sobre o corpo a fim de transformá-lo e aperfeiçoá-lo. 

A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos ‘dóceis’. 

A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de 

utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de 

obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do corpo; faz dele por um 

lado uma ‘aptidão’, uma ‘capacidade’ que ela procura aumentar; e inverte 

por outro lado a energia, a potência que poderia resultar disso, e faz dela 

uma relação de sujeição estrita. Se a exploração econômica separa a força e 

o produto do trabalho, digamos que a coerção disciplinar estabelece no corpo 
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o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma dominação acentuada 

(FOUCAULT, 2005, p. 119). 

 

O poder possui uma positividade e o seu funcionamento não consiste no suplício ou 

castigo do corpo humano, mas no aprimoramento contínuo de suas habilidades. Para que se 

obtenha a eficácia de seu exercício, o poder necessita de um estado de liberdade do indivíduo, 

ou seja, ele não se constitui numa relação de posse do seu corpo, visto que os seus efeitos se 

exercem somente sobre sujeitos livres, com a finalidade de governar suas vidas e conduzir 

suas ações. Esse mecanismo “[...] define como se pode ter o domínio sobre o corpo dos 

outros, não simplesmente para que faça o que se quer, mas para que operem como se quer, as 

técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina” (FOUCAULT, 2005, p. 119). A 

essa forma específica de poder, Foucault (2005) chamou de disciplina ou poder disciplinar. 

Os mecanismos de poder disciplinar estão estreitamente articulados com a produção 

dos possíveis campos do conhecimento científico. Não é o sujeito que fabrica o saber, ou 

melhor, “não é a atividade do sujeito de conhecimento que produziria um saber, útil ou 

arredio ao poder, mas o poder-saber, os processos e as lutas que o atravessam e que o 

constituem” (FOUCAULT, 2005, p. 27). Ocorre uma relação de subordinação, uma vez que 

toda relação de poder reclama um campo de conhecimento e o conhecimento produzido 

assegura o exercício do poder, assim “o poder é produtor de individualidades. O indivíduo é 

uma produção do poder e do saber” (MACHADO, 1996, p. XIX). Com o nascimento das 

ciências humanas, a partir do século XIX, o homem torna-se objeto de investigação e é 

capturado por relações de poder que o transformam em sujeito, tido como resultado de uma 

relação entre um poder específico e o saber correlacionado ao seu exercício, entrando, dessa 

forma, numa “tecnologia política do corpo”, cujo funcionamento é engendrado na articulação 

do poder-saber: 

[...] o corpo também está diretamente mergulhado num campo político; as 

relações de poder tem alcance imediato sobre ele; elas o investem, o 

marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a 

cerimônias, exigem-lhe sinais. Este investimento político do corpo está 

ligado, segundo relações complexas e recíprocas, à sua utilização econômica 

[...] (FOUCAULT, 2005, p. 25). 

 

Na perspectiva foucaultiana, a disciplina é um poder que individualiza, atuando 

diretamente no corpo do indivíduo com a finalidade de regular seus gestos, seus 

comportamentos, enfim, a sua força produtiva. Ela distribui os corpos no tempo e no espaço a 
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fim de exercer o seu controle ininterrupto, para isso faz uso dos “recursos para o bom 

adestramento”, a saber: a vigilância constante, as sanções aos comportamentos não aceitáveis 

na sociedade disciplinar e o exame, que combina as duas primeiras técnicas. É um poder que 

“em vez de se apropriar e de retirar, tem como função maior ‘adestrar’; ou sem dúvida 

adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor” (FOUCAULT, 2005, p. 143), toma os 

indivíduos como objeto e, ao mesmo tempo, como instrumentos de seu exercício. 

Em A História da Sexualidade I: A vontade de saber (1976), Foucault volta o seu 

interesse para o campo da sexualidade, no qual o poder disciplinar continua o seu exercício 

sobre os corpos na manifestação de seus desejos. Nessa obra, ele defende que a “sexualidade é 

um dispositivo histórico sustentado por discursos, saberes e poderes” (FONSECA-SILVA, 

2007, p. 64). A partir dessa ideia, ele define uma genealogia da sexualidade com a descrição 

das relações de poder, marcando o momento do nascimento da confissão na cultura ocidental 

como uma estratégia de controle para se obter a sujeição do sujeito da sexualidade: 

Até o século XVII, a moral reinante prescrevia o silêncio sobre a 

sexualidade. Com a Contra-Reforma iniciou-se, em todos os países católicos, 

o processo de incitação dos discursos sobre o sexo, estimulando o aumento 

das confissões ao padre e também a si mesmo. As “insinuações da carne” 

[...] devem ser ditas em detalhes. O bom cristão deve procurar fazer de todo 

o seu desejo um discurso (FONSECA-SILVA, 2007, p. 65). 

 

Nesse momento determinado na história, os sujeitos foram incitados a falar de sua 

sexualidade, de seus desejos, internalizando em nossa civilização o dever da confissão para 

todo bom cristão, “como se, para dominá-lo [o sexo] no plano real, tivesse sido necessário, 

primeiro, reduzi-lo ao nível da linguagem” (FOUCAULT, 2017a, p. 19). Aqui, o sexo começa 

a se constituir como um objeto de saber e, consequentemente, desemboca em relações mais 

estreitas de poder. Esse processo de instigação do sexo intensifica-se a partir do século XVIII, 

nesse momento se percebe a proliferação dos discursos que o retoma, esclarece, regula, 

especifica, classifica, contabiliza, enfim, o produz. Toda essa “explosão discursiva” é 

legitimada, pois é provocada no próprio campo do exercício do poder, por meio das 

instituições e do saber científico, ou seja, a circulação desses discursos é controlada pelo 

poder para garantir a produtividade de seu exercício. Instaura-se, dessa maneira, em nossa 

sociedade, uma “vontade de saber” sobre a sexualidade, uma necessidade que se configura em 

uma estratégia de controle dos indivíduos e das populações: 

Deve-se falar do sexo, e falar publicamente, de uma maneira que não seja 

ordenada em função da demarcação entre o lícito e o ilícito, [...] cumpre falar 
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do sexo como de uma coisa que não se deve simplesmente condenar ou 

tolerar, mas gerir, inserir em sistemas de utilidade, regular para o bem de 

todos, fazer funcionar segundo um padrão ótimo. O sexo não se julga 

apenas, administra-se (FOUCAULT, 2017a, p. 27). 

 

Dessa forma, regula-se o sexo não pela proibição ou repressão, mas mediante a 

estimulação a partir da circulação de discursos úteis e públicos. Assim, nasce na sociedade 

uma aparelhagem institucionalizada para a produção de discursos sobre o sexo, consistindo 

em uma verdadeira instigação política, econômica e técnica que visa ao seu controle.  

Houve, naquela época (século XVIII), a descoberta da “população” como problema 

econômico e político (população-riqueza, população mão de obra, população em equilíbrio 

entre seu crescimento próprio e as fontes de que dispõe). Diante disso, as tecnologias do poder 

constatam que não tem de lidar simplesmente com sujeitos, mas com uma população, “com 

seus fenômenos específicos e suas variáveis próprias: natalidade, morbidade, esperança de 

vida, fecundidade, estado de saúde, incidência das doenças, forma de alimentação e de 

habitat” (FOUCAULT, 2017a, p. 27). E no centro dessas questões políticas e econômicas está 

o sexo, uma vez que “é necessário analisar a taxa de natalidade, a idade do casamento, os 

nascimentos legítimos e ilegítimos, a precocidade e a frequência das relações sexuais, a 

maneira de torna-las fecundas ou estéreis, o efeito do celibato ou das interdições” 

(FOUCAULT, 2017a, p. 29). Desse modo, a conduta sexual de uma população é tomada, ao 

mesmo tempo, como objeto de investigação, mediante saberes articulados, e alvo de 

intervenção, por meio dos mecanismos do poder. 

Como já foi dito anteriormente, os séculos XVII e XVIII assistiram ao nascimento de 

um poder individualizante, cujas técnicas eram centradas essencialmente no corpo do 

indivíduo, assegurando a sua distribuição num espaço de visibilidade, o seu controle e 

vigilância para aumentar-lhe a força produtiva. A essa tecnologia deu-se o nome de disciplina. 

Logo, a partir da segunda metade do século XVIII, surgiu uma nova tecnologia do poder que 

não excluiu a primeira. A recente estratégia não suprimiu a técnica disciplinar porque está em 

outro nível e a ela se integra: 

 

A nova tecnologia que se instala se dirige à multiplicidade dos homens, não 

na medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela 

forma, ao contrário, uma massa global, afetada por processos de conjunto 

que são próprios da vida, que são processos como o nascimento, a morte, a 

produção, a doença, etc. Logo, depois de uma primeira tomada de poder 

sobre o corpo que se fez consoante o modo da individualização, temos uma 

segunda tomada de poder que, por sua vez, não é individualizante mas que é 
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massificante, que se faz em direção não do homem-corpo, mas do homem-

espécie (FOUCAULT, 2010, p. 204). 

 

Nasce, assim, o biopoder, que exerce os seus efeitos sobre o homem enquanto ser 

vivo, num modo específico de “estatização do biológico”. Enquanto o poder disciplinar efetua 

o seu trabalho sobre um corpo individual, esse tipo de poder funciona sobre as populações, 

regulando a vida coletiva. Conforme afirma Foucault (1995), estamos submetidos a um 

“duplo constrangimento” político, que nos individualiza e, simultaneamente, nos totaliza para 

as estruturas do poder moderno. Melhor esclarecendo:  

 

[...] há dois conjuntos de mecanismos que se complementam, articulados 

entre si, ocupando polos diferentes: um centrado no corpo, o poder 

disciplinar, atuando através de mecanismos disciplinares; o outro que se 

refere à população, o bio-poder, atuando por meio de mecanismos 

reguladores (CARVALHO, 2008, p. 24). 

 

Essa nova tecnologia do poder vai se ocupar, numa biopolítica da espécie humana, 

dos fenômenos de uma população com os objetivos de preservar a vida e maximizar a 

utilidade econômica, através de políticas de intervenção e regulamentação da sociedade. O 

biopoder constitui como seus objetos de saber e alvos de controle os processos de natalidade, 

mortalidade, longevidade, doenças, etc. Nesse último caso, preocupa-se, a partir de então, não 

somente com as epidemias que dizimavam populações, mas também com as endemias (a 

morte permanente ameaçando a vida), que tem como efeitos a “subtração das forças, 

diminuição do tempo de trabalho, baixa de energias, custos econômicos, tanto por causa da 

produção não realizada quanto dos tratamentos podem custar” (FOUCAULT, 2010, p. 205). 

Dessa preocupação, surgem os campos de intervenção e regulamentação da higiene pública, 

da medicalização da população e o controle da velhice (que corresponde à inatividade do 

indivíduo). 

Os mecanismos disciplinares e os mecanismos regulamentadores, por não agirem no 

mesmo nível (estes alcançam a população enquanto aqueles, o corpo individual), não se 

excluem, podendo assim, em alguns casos, articularem-se um com o outro. Foucault (2010) 

menciona os exemplos da cidade, da sexualidade, da medicina, da norma, como lugares em 

que há, ao mesmo tempo, o exercício do poder sobre um corpo que se quer disciplinar e sobre 

uma população que se quer regulamentar. 
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Finalmente, em um terceiro momento, Foucault investigou o sujeito em sua relação 

com a ética, ainda no campo da sexualidade, ultrapassando, dessa forma, os limites do saber e 

do poder. O domínio da ética é predominante nos livros História da Sexualidade volumes II e 

III (1984), publicados oito anos após a publicação do primeiro volume. Neste momento, ele 

investigou a constituição do sujeito através das “técnicas de si”, da “governamentalidade”, 

analisando o mundo grego do século IV a.C. (estudo correspondente ao volume II: o uso dos 

prazeres) e o mundo romano do século II d.C. (estudo correspondente ao volume III: o 

cuidado de si). 

Para inaugurar esse novo elemento “governo” em sua obra, Foucault realizou, em 

trabalhos posteriores a 1976, um deslocamento teórico no eixo do poder, com o propósito de 

considerar em suas pesquisas a questão das resistências, a partir daí, apareceu a possibilidade 

de uma liberdade do sujeito. Portanto “substitui o conceito de poder pelo de governo, o que 

torna possível a temática do governo de si, ou seja, o deslocamento teórico no eixo do sujeito” 

(FONSECA-SILVA, 2007, p. 69). Sobre essa questão, o próprio Foucault (1995) nos explica: 

O poder, no fundo, é menos da ordem do afrontamento entre dois 

adversários, ou do vínculo de um com relação ao outro, do que da ordem do 

“governo”. Devemos deixar para este termo a significação bastante ampla 

que tinha no século XVI. Ele não se referia apenas às estruturas políticas e à 

gestão dos Estados; mas designava a maneira de dirigir a conduta dos 

indivíduos ou dos grupos. [...] Governar, neste sentido, é estruturar o 

eventual campo de ação dos outros (FOUCAULT, 1995, p. 244). 

 

Retomando essa ideia de governo de uma outra época, na qual era entendida como 

uma ação sobre ação, cuja finalidade era estruturar o eventual campo de possibilidades de 

comportamentos dos outros, a noção de “governamentalidade” foi estabelecida pelo autor 

como o lugar do cruzamento entre as técnicas de governo dos outros e as técnicas do governo 

de si. 

Permanecendo no território da sexualidade, Foucault traçou um percurso histórico 

levado pelo desejo de compreender o modo pelo qual um ser humano torna-se sujeito em 

nossa cultura e, também, como os homens passaram a se reconhecer como sujeitos de uma 

sexualidade (FOUCAULT, 1995). Para isso, se empenhou a pesquisar a maneira pela qual “se 

efetua a relação de cada um consigo mesmo, e, no caso, com o próprio sexo e, a partir daí, 

como se constrói e emerge sua subjetividade” (CARVALHO, 2008, p. 25). 

Esses dois últimos volumes da História da Sexualidade inauguraram uma 

perspectiva diferente do conjunto da obra de Foucault, isto é, “após a crítica à interdição, ao 
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controle, à normalização e, acima de tudo, a crítica à produção das disciplinas, surgem vozes 

de liberdade e de constituição ética dos indivíduos ligados à estilização da vida e dos atos” 

(FONSECA, 2016, p. 97). Trouxeram como novidade a compreensão do processo de 

constituição do sujeito não somente através de regras normalizadoras ou mecanismos 

disciplinares, mas também por meio de procedimentos de uma ética construída a partir de uma 

reflexão sobre si. Com isso, abre um espaço de emergência para as possíveis práticas de 

resistência à dominação, por meio de um governo de si. 

Nesse terceiro estágio de sua obra, Foucault tratou da descrição de possibilidades de 

vida, da invenção de modos de existência que resistem aos poderes e à objetivação pelos 

saberes. Investigou, portanto, “as formas e as modalidades da relação consigo através das 

quais o indivíduo se constitui e se reconhece como sujeito” (FOUCAULT, 2014a, p. 11), 

tomando como espaço de referência e campo de investigação a história do homem do desejo 

(FOUCAULT, 2014a), para tal fim, buscou evidenciar e analisar a lenta formação dos jogos 

de verdade que motivaram, durante séculos, o ser humano se reconhecer como homem de 

desejo.  

A partir de questionamentos sobre a maneira pela qual o comportamento sexual foi 

constituído como um campo moral e sobre as condições que levaram o ser humano a 

problematizar o que ele é, na Antiguidade clássica, chegou-se a um conjunto de práticas, ou 

melhor, às técnicas de si, através das quais os homens fixavam regras de condutas pelo desejo 

de transformação de seu ser e de fazer de sua vida uma obra portadora de certos valores 

estéticos. Essas práticas consistiam, também, no exercício de uma economia no uso dos 

prazeres sexuais, cujo domínio foi problematizado pelos filósofos e médicos na cultura grega 

clássica, no século IV a.C. 

Conforme os estudos de Foucault, o lugar de constituição do sujeito da Antiguidade 

era um lugar de “liberdade”, em que o indivíduo se constitui e se reconhece como sujeito ético 

por meio de diversas práticas de si relacionadas à sexualidade. O filósofo descreveu em seu 

trabalho modos de existência que transcendem o saber e o poder, portanto, diferenciando-se 

dos sujeitos da modernidade, ocasião em que surge uma moral codificada e fundamentada na 

obediência a um sistema de regras que orientam condutas, impõem obrigações e interdições 

civis, sociais e religiosas aos indivíduos. Nesse momento, a região da sexualidade é vinculada 

aos domínios da ciência, medicina, pedagogia, psicanálise, psicologia, sexologia, etc., 

tornando-se, desse modo, objeto de uma discursividade que tem como finalidade a sua 

regulação e o seu controle. Em seus estudos: 



40 

 

Foucault se debruçou sobre o sujeito, compreendendo-o como um objeto das 

ciências humanas, das relações de poder e dos processos de subjetivação, 

quando o sujeito se reconhece como tal. Ora objetivado pelos saberes e pelas 

ciências, ora objetivado por práticas de divergência ou categorização, ora 

subjetivado por técnicas de governo de si e dos outros (PARAGUASSÚ, 

2014, p. 35). 

 

Dessa maneira, entendemos que o sujeito em Foucault é, ao mesmo tempo, alvo de 

processos de subjetivação e/ou de objetivação, podendo ser, assim, duplamente constituído 

como sujeito e como objeto, no interior do espaço demarcado pelos três domínios do que ele 

próprio denominou de “Ontologia do presente” – os domínios do ser-saber, do ser-poder e do 

ser-consigo, descrevendo as modalidades de produção do sujeito, que se dão através de 

normas ou de uma relação consigo caracterizada pela ética. 

O pensamento foucaultiano instiga algumas indagações sobre o sujeito moderno: É 

possível a invenção de modos de existência que ultrapassem as barreiras impostas pelo poder 

e saber? Quais são os processos de subjetivação da contemporaneidade? O que estamos nos 

tornando? É possível ser diferente do que somos neste exato momento?  

Ao refletir sobre essas questões, compreendemos que o regresso aos modos de 

subjetivação do sujeito antigo tinha por objetivos revelar a história daquilo que fez ser o que 

somos e analisar as problematizações que formaram o que se pode e deve ser pensando sobre 

nós na atualidade. Assim, a partir desse diagnóstico do tempo presente, torna-se possível 

pensar de outra de maneira, permitindo também, baseado nisso, recusar o que somos, resistir a 

esse “tipo de individualidade que nos foi imposto há vários séculos” (FOUCAULT, 1995, p. 

239) e promover outras possibilidades de existência na contemporaneidade. 

 

2.3 O Discurso em Michel Foucault 

 

Objeto de estudo da AD inaugurada por Michel Pêcheux ao lado de Jean Dubois, o 

discurso é o lugar onde se estabelece o encontro entre a língua e a história. Michel Foucault 

traz também esse objeto para o interior de suas preocupações já no início da década de 1960, 

no entanto para refletir sobre o sujeito e como este se constitui nas mais diversas práticas. O 

tema discurso foi tomado logo no começo de suas pesquisas no livro História da Loucura 

(1962), resultado de sua tese de doutoramento, por sua vez a obra aborda “a formação e as 

transformações do objeto loucura e, consequentemente, do sujeito louco, por meio de 
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discursos seculares, historicamente produzidos” (FERNANDES, 2012, p.13), a partir daí ele 

deseja teorizar em seus trabalhos as articulações entre o discurso, o sujeito e a história. 

O discurso não se confunde com o significante, com um conjunto de signos 

linguísticos ou com o simples processo de transferência de sentidos ao sujeito por meio de 

uma materialidade linguística. Em sua obra Arqueologia do saber13 (1969), Foucault realiza a 

seguinte reflexão sobre o discurso: 

 

[...] gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de 

contato, ou de confronto, entre uma realidade e uma língua, o intrincamento 

entre um léxico e uma experiência; gostaria de mostrar, por meio de 

exemplos precisos, que, analisando os próprios discursos, vemos se 

desfazerem os laços aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e 

destacar-se um conjunto de regras, próprias da prática discursiva [...] não 

mais tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos significantes 

que remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que 

formam sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discursos 

são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para 

designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da 

fala. É esse "mais" que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever 

(FOUCAULT, 2013, p. 59-60). 

 

Assim, percebemos que, para Foucault, o discurso se constitui através de práticas, 

coadunadas às relações de poder e saber que se implicam mutuamente. Não é aquilo que 

representa ou descreve a exterioridade, é, pois, aquilo que fabrica as realidades históricas, 

conserva os poderes e perigos, move os sentidos determinados historicamente numa duração 

temporal que não nos pertence. O discurso “não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou 

sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos 

apoderar” (FOUCAULT, 2012, p.10).  

Consiste em um objeto sócio-histórico, cujos efeitos advêm do resultado do 

cruzamento de uma materialidade linguística com uma materialidade histórica na atualidade 

em que surge na qualidade de acontecimento. Sua possibilidade de existência é assegurada 

pelas práticas discursivas que representam uma verdadeira “luta” pelo 

estabelecimento/naturalização de seus sentidos na história. É ainda ele que constitui os objetos 

dos quais fala e fabrica os sujeitos falantes, ou seja, “o discurso é uma categoria fundante do 

sujeito, do saber, do poder, da verdade, da subjetividade” (FERNANDES, 2012, p.17).  

                                                           
13 Obra de grande importância para a AD, publicada em 1969, na qual Michel Foucault se empenha a explicar o 

seu método de investigação empregado em trabalhos anteriores, como em História da Loucura (1962), O 

Nascimento da Clínica (1963) e As Palavras e as Coisas (1966). 
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Os sujeitos falantes reproduzem, através dos atos enunciativos, as verdades de seu 

tempo em razão do conjunto de regras, dadas historicamente, ao qual devem obediência, uma 

vez que estão inseridos num regime de poder e saber da ordem discursiva. Para analisar 

discursos é necessário “questionar nossa vontade de verdade; restituir ao discurso seu caráter 

de acontecimento; suspender, enfim, a soberania do significante” (FOUCAULT, 2012, p.48), 

além do mais, confrontar os saberes legitimados e as verdades construídas para o seu 

momento histórico, inquietar-se diante da ordem institucionalmente constituída que faz 

circular os discursos autorizados de uma época específica e que interdita/exclui tantos outros.  

Tem que se estar atento não somente aos dizeres que irrompem na história como 

acontecimento, como também ao que não foi permitido dizer, ao que foi calado e recoberto 

pelo aparecimento de um discurso legitimado. Devemos alcançar o discurso no momento de 

sua irrupção, não remetê-lo a um lugar onde nada ainda foi dito (a um lugar onde faltam as 

palavras), buscando o solo originário do qual brotou, e também não pensá-lo no futuro, como 

um exercício de prognóstico de suas prováveis relações. Desse modo, nos adverte o filósofo: 

 

É preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua 

irrupção de acontecimentos, nessa pontualidade em que aparece e nessa 

dispersão temporal que lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, 

transformado, apagado até nos menores traços, escondido bem longe de 

todos os olhares, na poeira dos livros. Não é preciso remeter o discurso à 

longínqua presença da origem; é preciso tratá-lo no jogo de sua instância 

(FOUCAULT, 2013, p.31). 

 

Devemos nos deter no nível do próprio discurso, descrevendo as relações 

discursivas14 que possibilitaram a formação de um novo objeto sobre o qual o discurso 

manifesto vai falar, nomear, desvendar, categorizar ou transformar, reduzir, apagar. E são 

essas relações que caracterizam não as circunstâncias do discurso, mas o próprio discurso, e 

determinam, do mesmo modo, a regularidade de uma prática discursiva; assim definida por 

um conjunto de regras anônimas, históricas que estabeleceram, em um dado momento 

histórico e para uma determinada área do saber, “as condições de exercício da função 

enunciativa” (FOUCAULT, 2013, p. 144), ou ainda, o conjunto de regras que definem sua 

especificidade e revelam as relações que se dão dentro de um discurso. 

                                                           
14 Para melhor esclarecer, essas relações discursivas não são internas ou externas ao discurso, elas estão no limite 

do próprio discurso, determinando o “feixe de relações que o discurso deve efetuar para poder falar de tais ou 

tais objetos” (FOUCAULT, 2013, p. 56), sendo assim, os objetos não são formados fora do discurso ou anterior 

a ele, ou seja, são construídos no interior do próprio discurso. 
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Em seu método arqueológico, Foucault (2013, p. 143) define o discurso como sendo 

um “conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem na mesma formação discursiva [...] 

é constituído [o discurso] de um número limitado de enunciados para os quais podemos 

definir um conjunto de condições de existência”. Isso posto, compreende-se o enunciado 

como um componente pertencente a uma formação discursiva que, por sua vez, define a 

regularidade de existência desse enunciado, produzido na dispersão de acontecimentos 

discursivos. Suas condições de produção compreendem o sujeito e a situação sócio-histórica, 

e o seu uso aponta a posição desse sujeito enunciador no interior de um dado discurso, 

posição essa que vai revelar os sentidos sócio-historicamente determinados dos enunciados 

que circulam em certa época e lugar. 

A análise dos enunciados coincide com um trabalho de descrição, o qual se refere a 

coisas ditas, justamente porque foram ditas. Essa descrição enunciativa está longe de qualquer 

interpretação dos elementos significantes, pois não se pretende desvelar o que está oculto nas 

“performances verbais realizadas”, mas, antes, em saber de qual modo existem, como se 

manifestaram e, por isso, tornaram-se suscetíveis à repetição, tendo seus sentidos formados 

em um campo de coexistência (FOUCAULT, 2013).  

A partir disso, Foucault (2013, p. 33) problematizou em sua arqueologia: “Como 

apareceu um determinado enunciado, e não outro em seu lugar?” Buscando, desse modo, 

compreender as suas condições de produção, a sua relação com a história e as condições de 

possibilidade do discurso o qual esse enunciado integra juntamente com outros enunciados, 

neles se apoiando ou deles se distinguindo, constituindo com eles uma série. Isso porque “não 

há enunciado que não suponha outros; não há nenhum que não tenha, em torno de si, um 

campo de coexistências, efeitos de série e de sucessão, uma distribuição de funções e de 

papéis” (FOUCAULT, 2013, p. 121). Portanto, não existem enunciados livres e 

independentes, pelo contrário, eles se inscrevem em um campo de memória, apoiando-se nas 

formulações que o antecederam e possibilitando, a partir de sua emergência numa dada época 

e num certo lugar, a aparição de novos dizeres. Consiste em um fragmento de história ligado 

simultaneamente ao passado, devido a sua conexão com os enunciados que o precedem, e ao 

futuro, pois estabelece também uma ligação com os enunciados que o sucedem. 

O enunciado é sempre manifestado por meio de uma espessura material, e enquanto 

matéria é suscetível de repetição. Entretanto, enquanto acontecimento discursivo o enunciado 

é único, irrepetível, tendo os seus sentidos atualizados no momento de sua irrupção histórica, 

o que faz com que ele se transforme e torne-se outro, mesmo havendo um regime de 
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materialidade repetível. Diante disso, o enunciado é constituído, ao mesmo tempo, pela 

repetição e pela singularidade, visto que quando se repete enquanto materialidade não nos 

deparamos com o mesmo enunciado15.  

Não é em si mesmo uma unidade, com sentido estabelecido, limites fixados e sujeito 

determinado, porquanto se exerce como uma “função enunciativa”, a qual trabalha unidades 

diversas que se relacionam e coexistem em um campo de objetos, no qual são utilizadas e 

repetidas, prescrevendo as múltiplas possibilidades de posições subjetivas. Atravessam um 

domínio de estruturas possíveis e despontam, sob uma materialidade linguística, no tempo e 

no espaço por meio das práticas discursivas. A função enunciativa caracteriza-se por quatro 

elementos básicos e indispensáveis para se realizar, a saber: 

 

[...] um referencial (que não é exatamente um fato, um estado de coisas, nem 

mesmo um objeto, mas um princípio de diferenciação); um sujeito (não a 

consciência que fala, não o autor da formulação, mas uma posição que pode 

ser ocupada, sob certas condições, por indivíduos indiferentes); um campo 

associado (que não o contexto real da formulação, a situação na qual foi 

articulada, mas um domínio de coexistência para outros enunciados); uma 

materialidade (que não é apenas a substância ou o suporte da articulação, 

mas um status, regras de transcrição, possibilidades de uso ou reutilização) 

(FOUCAULT, 2013, p. 140-141). 

 

O enunciado não está submetido a uma estrutura linguística é, antes, uma função de 

existência que se exerce sobre um ato de linguagem e irrompe num certo tempo e lugar como 

um acontecimento, singularizando-o na história. Assim, requer esses elementos, descritos 

anteriormente, para se realizar, para que seja possível sua identificação e organização no 

interior de um sistema de formação ocupado por diversos enunciados e com suas margens 

frequentemente invadidas por tantos outros. A seguir, Foucault (2013) esclarece o que se 

entende por sistema de formação ou formação discursiva: 

 

Por sistema de formação é preciso, pois, compreender um feixe complexo de 

relações que funcionam como regra: ele prescreve o que deve ser 

correlacionado em uma prática discursiva, para que esta se refira a tal ou tal 

objeto, para que empregue tal ou tal enunciação, para que utilize tal ou tal 

conceito, para que organize tal ou tal estratégia. Definir em sua 

individualidade singular um sistema de formação é, assim, caracterizar um 

                                                           
15 Para reforçar o entendimento desse parágrafo, trazemos as palavras de Pêcheux (1990, p. 53) discutindo o 

enunciado no interior da AD, com embasamento em Foucault: “Todo enunciado é intrinsecamente suscetível de 

tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar um outro [...] 

Todo enunciado, toda sequência de enunciado é, pois, linguisticamente descritível como uma série [...] de pontos 

de deriva possíveis, oferecendo lugar à interpretação”. 
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discurso ou um grupo de enunciados pela regularidade de uma prática 

(FOUCAULT, 2013, p. 88). 

 

Dessa maneira, entende-se por formação discursiva um conjunto de regras, dadas 

historicamente, para uma prática discursiva que vai retomar ou transformar o objeto sobre o 

qual se fala, estabelecer as estratégias, determinar a função enunciativa, elaborar os conceitos, 

modificando-os ou importando-os. Tem as suas fronteiras constantemente invadidas por 

outros elementos oriundos de outras formações discursivas, dessa forma, “caracterizam-se por 

certa incompletude e complexidade na sua própria dispersão, que tem lugar na História” 

(FERNANDES, 2012, p. 25). Assim, um enunciado pode mover-se de uma formação 

discursiva para outra, assumindo, deste modo, sentidos diversos e revelando, ao mesmo 

tempo, os lugares e posições de onde falam os sujeitos do discurso.  

E no mais, descrever enunciado, ou melhor, a função enunciativa de que são 

portadores, consiste em descrever também uma formação discursiva, ou seja, equivale à 

análise de grupos de enunciados ligados por um mesmo sistema de formação, além disso, à 

individualização de uma formação discursiva. Tal análise revela o regime geral a que esses 

enunciados obedecem, a disposição possível das posições do sujeito, as possibilidades de uso 

ou de reutilização, etc. Essa mutualidade se estabelece porque concernem, a função 

enunciativa e a formação discursiva, a domínios correlatos (FOUCAULT, 2013). 

 

2.4 Corpo e Discurso 

 

O corpo para a Análise de Discurso não é o sujeito, mas eles se confundem 

constantemente. Não tratamos aqui do corpo como um organismo, um corpo biológico, mas 

do corpo discursivo que possui com o sujeito uma relação constitutiva, já que é através de sua 

materialidade física que somos convidados a experimentar a realidade concreta. É tido, pois, 

como o “ponto fronteira” que está no cruzamento do invólucro individualizado com a 

experiência social (CORBIN; COURTINE; VIGARELLO, 2012a) e é a partir de sua 

discursivização que se torna possível a existência do sujeito. 

A corporeidade permite ao sujeito atuar em suas práticas sociais com a ilusão de 

certa unicidade, por estar preso a uma materialidade orgânica e singular que lhe confere suas 

sensações, sua linguagem, seus modos de agir no mundo, fixando-o assim a uma identidade, 

“dada a centralidade que este [o corpo] adquiriu na cultura contemporânea” (GOELLNER, 
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2013, p. 31). É devido a essa corporeidade que se torna possível localizar e singularizar o 

sujeito no espaço entre tantos outros sujeitos e marcar o seu tempo na história na dispersão de 

todas as outras. 

A experiência de nosso corpo com o mundo não é apenas da ordem material, ou seja, 

estar em contato com o mundo exterior não significa afirmar que temos acesso a uma 

realidade imediata e natural, pois existem saberes e práticas discursivas que intermedeiam 

essa relação do corpo com a sua exterioridade, isso porque “não existe uma relação imediata e 

transparente entre o corpo e o mundo, pois tanto o corpo quanto o mundo são constituídos de 

uma discursividade própria aos sujeitos” (PARAGUASSÚ, 2014, p. 47). A partir dos saberes 

e práticas de nosso tempo, significamos o mundo a nossa volta e o nosso corpo, utilizando, 

para isso, os enunciados que se manifestam em nosso momento histórico e que foram 

determinados para nós de acordo com o nosso lugar ocupado nas relações discursivas. 

É também materializado no e pelo discurso, esquadrinhado, nomeado, recortado 

esmiuçadamente e alcançado não somente pela hierarquia das ciências, mas por inúmeros 

saberes de uma longa história, que permitem “definir-lhe normalidades e anormalidades, 

instituir, por exemplo, o que é considerado um corpo belo, jovem e saudável. Representações 

estas que não são universais nem mesmo fixas” (GOELLER, 2013, p. 30), que variam 

conforme o lugar de onde esse corpo se mostra e o tempo que o delimita. O corpo é 

construído historicamente a partir daquilo que foi/é possível enunciar sobre ele. As relações 

de saber-poder o convocam para participar dos processos simultâneos de objetivação e de 

subjetivação, que consistem na constituição do indivíduo em objeto de saber e na sua 

identificação em uma categoria de sujeito. Dessa forma: 

 

Os historiadores vem abordando a história do corpo há muito tempo. 

Estudaram-no no campo de uma demografia ou de uma patologia históricas; 

encararam-no como sede de necessidades e de apetites, como lugar de 

processos fisiológicos e de metabolismos, como alvos de ataques 

microbianos ou de vírus: mostraram até que ponto os processos históricos 

estavam implicados no que se poderia considerar a base puramente biológica 

da existência; e que lugar se deveria conceder na história das sociedades a 

“acontecimentos” biológicos como a circulação dos bacilos, ou 

prolongamento da duração da vida. Mas o corpo também está diretamente 

mergulhado num campo político; as relações de poder tem alcance imediato 

sobre ele (FOUCAULT, 2005, p. 25). 

 

Empenhados em delinear uma história do corpo, Corbin, Coutine e Vigarello (2012a) 

nos revelam que no período compreendido entre a Renascença e as Luzes, durante os séculos 

XVI, XVII e XVIII, o discurso sobre o corpo aparece recoberto pela perspectiva cristã, 
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transparecendo um corpo de caráter ambíguo, ou seja, visto como uma porta deste mundo que 

poderia levá-lo à salvação ou à perdição a depender de suas ações e de seus comportamentos. 

Neste momento, ganham importância o sacrifício e o flagelo do corpo como atos que 

enobrecem o indivíduo e possibilitam o seu contato com o poder de Deus. No texto “O corpo, 

a Igreja e o sagrado”, Gélis (2012, p. 19) explica que “a fé e a devoção ao corpo de Cristo 

contribuíram para elevar o corpo a uma alta dignidade, fazendo dele um sujeito da História. 

‘Corpo de Cristo que comemos, que se revela a partir do real e da carne. Pão que converte e 

salva os corpos’”. 

Para Foucault (2005), esse corpo é concebido como alvo do poder, objeto de um 

trabalho de controle e correção no curso de vários séculos. Foi tomado pelo poder da forma 

mais violenta à época dos suplícios como alvo principal da repressão penal, época da 

economia dos castigos, e, a partir do século XVIII, vemos nascer o investimento político do 

corpo numa sociedade disciplinar de controle ininterrupto e “olhares calculados”, que visam 

controlar ou corrigir os comportamentos a fim de tornar os indivíduos cada vez mais dóceis e 

úteis. 

Houve, durante a época clássica, uma descoberta do corpo como objeto e 

alvo do poder. Encontraríamos facilmente sinais dessa grande atenção 

dedicada então ao corpo – ao corpo que se manipula, se modela, se treina, 

que obedece, responde, se torna hábil ou cujas forças se multiplicam 

(FOUCAULT, 2005, p. 117). 

 

As transformações sociais e culturais verificadas no decorrer da história apagaram o 

corpo supliciado, esquartejado, marcado pelo poder e dado como espetáculo para fazer surgir 

o corpo útil e disciplinado, cujos comportamentos são vigiados e regulados. A partir disso, 

passa a funcionar como instrumento do poder e qualquer intervenção sobre ele é para atingir 

algo que não é o corpo propriamente. O dispositivo disciplinar, constituído por escolas, 

fábricas, prisões, exércitos, etc., confina os corpos dos indivíduos almejando adestrá-los para, 

dessa forma, realizar o que se deseja conforme a operação determinada (aquela mais rápida e 

eficiente), aproveitando-se da docilidade e utilidade de suas forças, ou melhor, “ele promove 

o corpo orgânico, mas a estratégia é tomar de assalto a potência transformacional do corpo, e 

torna-lo disponível para cotizá-la entre várias funções” (CARDOSO JÚNIOR, 2005, p. 347) 

como força de produção em um campo de utilização econômica. 

Chegando ao final do século XVIII, surge uma nova consciência do corpo: o corpo 

coletivo. Nasce da necessidade de o Estado gerir e organizar a coletividade mediante 

estatísticas e políticas sanitárias, pois se tornou fundamental prevenir e cuidar das moléstias 
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da população, para que o corpo-indivíduo continue sendo uma força útil e produtiva. 

Contribuiu para isso o desenvolvimento do saber médico, como, por exemplo, a anatomia, 

cujo avanço e importância se deram a partir da observação e dissecação do corpo a fim de 

estudar e descrever todos os detalhes das partes que ele acomoda. Daí, passa a circular 

discursos sobre os aspectos biológicos de uma população, com a preocupação de garantir a 

sobrevivência dos corpos. Paraguassú (2014, p. 90) esclarece que “nesse período o discurso 

político e o biológico se fundem para dar ao Estado o dever de gerir a vida da população, 

produzindo técnicas e saberes que envolvem e cuidam do corpo de cada indivíduo. ‘Abre-se, 

assim, a era de um bio-poder’”. 

A história nos mostra que foi pelo corpo que a sociedade capitalista pôde controlar os 

indivíduos, investindo nele enquanto força de produção. Referindo-se a esse investimento 

econômico, Foucault (2017b, p. 144) nos diz:  

 

“O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente 

pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi 

no biológico, no somático, no corporal que antes de tudo investiu a 

sociedade capitalista. O corpo é uma realidade biopolítica. A medicina é uma 

estratégia biopolítica” (p. 144). 

 

A medicina incide, simultaneamente, sobre o corpo individual e sobre o corpo 

coletivo, o da população, constituindo-se em um saber-poder o qual disciplina e regula os 

corpos em sua individualidade para atingir a coletividade. O nosso corpo é produzido pela 

exterioridade através de enunciados que, atualmente, circulam em várias mídias (filmes, 

revistas, propagandas, músicas, ciberespaço), funcionando como um dispositivo de poder em 

nossa sociedade que propaga os saberes qualificados pela ciência. Desse modo, fabricam 

nossas subjetividades ao mesmo tempo em que falam repetidamente sobre o nosso corpo, por 

meio de discursos pedagógicos16 voltados para a sua higiene, os seus cuidados, a sua saúde, a 

sua sexualidade, os seus gestos, a sua educação, o seu controle.  

Assim, o corpo se configura um constructo social, cultural e histórico a partir de tudo 

aquilo que já foi dito sobre ele, revelando-se um corpo provisório e mutável, “suscetível a 

inúmeras intervenções consoante o desenvolvimento científico e tecnológico de cada cultura 

                                                           
16 Sobre as pedagogias do corpo, Carmen Lúcia Soares (2008) nos esclarece: “As pedagogias que se elaboram 

para educar o corpo incorporam, em seus lentos processos de constituição, as transformações da sensibilidade de 

cada época e, mais precisamente, uma racionalização da vigilância sobre o outro e sobre si mesmo, sobre o 

próprio corpo” (p. 75). 
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bem como suas leis” (GOELLNER, 2013, p. 30), cuja captura se opera pela linguagem 

mediante enunciados que ecoam por uma longa história. 

Ao lançarmos nosso olhar sobre a história do corpo, de modo a desnaturalizá-lo 

através do método que a Análise de Discurso propõe, nos é possibilitado evidenciar os 

poderes e discursos que valorizam alguns corpos e rejeitam tantos outros em uma determinada 

cultura e em certo momento histórico, que estabelecem classificações a partir de uma 

anatomia, que determinam o que é hoje o corpo belo e saudável e que padronizam. São 

práticas transitórias, porém excludentes, que alijam e anulam aqueles corpos que não se 

“adequaram” ao modelo corpóreo idealizado em nossa contemporaneidade, cuja perseguição 

desse ideal demanda dedicação, esforço, dinheiro e disciplina. 

Dessa valorização resulta uma evidente exploração das imagens corporais, de uma 

forma de controle-repressão que marcou a nossa historicidade chegamos, hoje, a uma forma 

de controle-estimulação do corpo: “Fique nu... mas seja magro, bonito, bronzeado!” 

(FOUCAULT, 2017b, p. 236), ou seja, é uma estimulação controlada que dispõe de técnicas e 

procedimentos que tomam todos os corpos para torná-los de uma só vez um corpo uno, posto 

que singulariza o sujeito por meio de uma materialidade orgânica, e um corpo partilhado, 

sendo resultado de transformações que visam à padronização, assemelhando-os a uma 

pluralidade de outros corpos em nosso tempo e nossa cultura. 
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3 CORPO E HISTÓRIA 

 

Sem o corpo, que lhe dá rosto, o homem não existiria. Viver 

consiste em reduzir continuamente o mundo ao seu corpo, a 

partir do simbólico que ele encarna. A existência do 

homem é corporal. E o tratamento social e cultural de que 

o corpo é objeto, as imagens que lhe expõem a espessura 

escondida, os valores que o distinguem, falam-nos também 

da pessoa e das variações que sua definição e seus modos 

de existência conhecem, de uma estrutura social a outra. 

Porquanto está no cerne da ação individual e coletiva, no 

cerne do simbolismo social, o corpo é um objeto de análise 

de grande alcance para uma melhor apreensão do 

presente. 

(David Le Breton) 

 

Neste capítulo descreveremos alguns aspectos importantes da história do corpo, 

tentando trazer esclarecimentos sobre as mudanças das concepções que formaram e 

trabalharam esse corpo ao longo da história, e mostrando que tais mudanças são resultados de 

transformações dos discursos que circularam em determinadas épocas. 

Para compreender os sentidos que foram atribuídos ao corpo do tempo presente se 

faz necessário esse nosso olhar atento para a história. Tomando esse corpo como uma 

construção da sociedade e da cultura, abordaremos, ainda, algumas discussões sobre as 

práticas corporais, que resultaram nas pedagogias do corpo, e também sobre certos conceitos 

que conduziram a história do corpo da mulher em nossa cultura. 

 

3.1 Uma breve história do corpo: as transformações do olhar 

 

Revelar a história do corpo é contar a história da civilização. É desvendar os 

mistérios, os poderes, os desejos que cercam esse invólucro do sujeito. É descobrir também o 

contexto social no qual ele está inserido, pois é afetado pela exterioridade e dela ele fala, 

evidenciando as transformações sociais e políticas de determinada época. Objetivado e 

fragmentado pela ciência, pela arte, pela religião, pelo trabalho, pela história, isto é, por 

diversas áreas do conhecimento, vários discursos o reclamaram e o contemplaram para 
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instituir a sua liberdade ou interdição, a sua consagração ou profanação, a sua descrição ou o 

seu controle, sua reconstituição ou sua ruína. 

Para fazer história é indispensável reivindicar o corpo, uma vez que este consiste em 

uma superfície de inscrição dos acontecimentos17, dessa forma, “a genealogia, como análise 

da proveniência, está, portanto, no ponto de articulação do corpo com a história. Ela deve 

mostrar o corpo inteiramente marcado de história e a história arruinando o corpo” 

(FOUCAULT, 2017b, p. 65). Assim, o corpo é o lugar das verdades constituídas no percurso 

da história e que serão, posteriormente, refutadas, em uma outra época por uma ideia 

atualizada, sempre recente, a qual se liga ao discurso que vai retomar essa verdade para 

enfraquecê-la e apontá-la como o erro de um tempo, ou seja, a verdade é o erro que não pôde 

ainda ser refutado (FOUCAULT, 2017b). Além do mais, adverte Foucault (2017b, p. 72): 

 

Pensamos em todo caso que o corpo tem apenas as leis de sua fisiologia e 

que ele escapa à história. Novo erro; ele é formado por uma série de regimes 

que o constroem; ele é destroçado por ritmos de trabalho, repouso e festa; ele 

é intoxicado por venenos – alimentos ou valores, hábitos alimentares e leis 

morais simultaneamente; ele cria resistências. 

 

De acordo com Courtine (2013), o corpo é um objeto teórico recente no campo das 

ciências humanas, uma vez que, pensado anteriormente como uma matéria orgânica em 

oposição ao espírito, desponta somente no final do século XIX como objeto de saber das 

ciências do homem. Nesta época, ele foi requisitado pela psicanálise, quando Freud teorizou 

que o inconsciente falava através do corpo; pela filosofia, como berço originário de toda 

significação; e pela antropologia, quando Marcel Mauss elabora seu ensaio sobre as “técnicas 

do corpo”, logo “é desta forma que o corpo foi religado ao inconsciente, colado ao sujeito e 

inscrito nas formas sociais da cultura” (COURTINE, 2013, p. 14). 

                                                           
17 No texto “Nietzsche, a genealogia e a história”, publicado em 1971, Foucault trabalha com o conceito da 

genealogia proposta por Nietzsche para demonstrar a sua própria análise genealógica, a história efetiva, e 

distingui-la do trabalho dos historiadores tradicionais que, segundo o filósofo (2017b), estão presos à tradição 

que procura dissolver o acontecimento em uma continuidade ideal, lançando o olhar para o longínquo na busca 

esperançosa do terreno originário e único de nossa identidade. Dessa maneira, diferencia-se da história efetiva, 

pois esta se ocupa dos acontecimentos singulares em sua descontinuidade, que lhes é própria, lançando os 

olhares ao que está próximo: “o corpo, o sistema nervoso, os alimentos e a digestão, as energias” (FOUCAULT, 

2017b, p. 75). E por acontecimentos irrompendo na história, entende-se: “a história ‘efetiva’ faz ressurgir o 

acontecimento no que ele pode ter de único e agudo. É preciso entender por acontecimento não uma decisão, um 

tratado, um reino, ou uma batalha, mas uma relação de forças que se inverte, um poder confiscado, um 

vocabulário retomado e voltado contra seus utilizadores, uma dominação que se enfraquece, se distende, se 

envenena e outra que faz sua entrada, mascarada” (FOUCAULT, 2017b, p. 73). Sendo assim, é uma história que 

traduz o jogo casual das dominações, das relações de forças, expõe os dominadores e os dominados, 

apreendendo o momento da inversão de suas posições. 
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Ainda na primeira metade do século XX, esses pensamentos científicos que 

iniciavam as teorizações sobre o corpo vão de encontro às exigências disciplinares da época, 

cujo exercício neutralizava e subjugava esse corpo, restituindo-lhe o silêncio. Somente a partir 

dos anos de 1960 e 1970, em razão de transformações políticas, sociais, econômicas e das 

formas de comportamento, o corpo aparece nos trabalhos de Michel Foucault, quando ele 

acrescenta à sua arqueologia do saber uma genealogia do poder. Diante desse acontecimento 

no campo das ciências humanas: 

 

O corpo iria verdadeiramente aceder ao estatuto de objeto de pleno direito, 

quando ele mostra como, em Vigiar e punir, a generalização dos 

encarceramentos e sistematização das disciplinas haviam feito do corpo alvo 

essencial de uma tecnologia política, de uma “microfísica” do poder 

(COURTINE, 2013, 16). 

 

Esse corpo concebido como alvo do poder, persistentemente investido e modelado 

por ele numa história de longa duração, torna-se, nesse momento, um objeto histórico de 

grande relevância a ser conhecido pelo homem. Essa primeira tomada do corpo para o cerne 

das ciências humanas cabe à obra foucaultiana, a qual soube tratar das transformações sociais, 

culturais, econômicas e históricas que reivindicaram esse corpo para submetê-lo aos diversos 

investimentos de diferentes épocas, revelando-nos, dessa maneira, um corpo mutável e em 

constante movimento, como bem explica Courtine (2013, p. 17): 

 

Para além de Vigiar e punir efetivamente, naquela que devia ser a última 

fase de seu trabalho, ele soube se desviar de uma concepção do poder como 

técnica de dominação, para discernir a maneira com a qual os indivíduos 

chegam a exercer sobre seu próprio corpo “técnicas de sua natureza”, no uso 

dos prazeres e das paixões. O surgimento do corpo na história das 

mentalidades, a redescoberta da importância do controle de si no processo de 

civilização ontem elucidado por Norbert Elias, o acento colocado sobre os 

gestos, as maneiras, as sensibilidades, a intimidade e a emoção na pesquisa 

histórica atual trazem disso sem dúvida seu eco. 

 

O corpo é marcado pela história dos modos de fazer e de sentir, como também, dos 

investimentos científicos e sociais. Seus gestos, comportamentos e sua anatomia são 

moldados por normas coletivas que dominam uma época. Nele, os valores de uma cultura se 

encarnam. O corpo é sensível às circunstâncias de sua existência, visto que “um conjunto de 

regras, um trabalho cotidiano das aparências, de complexos rituais de interação, a liberdade de 

que cada um dispõe para lidar com o estilo comum, com as posturas, as atitudes determinadas, 
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os modos usuais de olhar, de se portar, de se mover, compõem a fábrica social do corpo” 

(CORBIN, 2012b, p. 8-9). Assim sendo, cada sociedade de uma época fabrica o corpo de que 

precisa, a exterioridade o convoca, o submete a certas ações e ele responde.  

Na Grécia antiga, o corpo é idealizado, treinado, construído à vista de seu 

aprimoramento, cuja imagem estava relacionada ao conceito de cidadania, ou melhor, “o 

corpo era visto como elemento de glorificação e de interesse de Estado” (BARBOSA; 

MATOS; COSTA, 2011, p.25). A exposição do corpo era incentivada e celebrada nos lugares 

públicos da cidade, inclusive nos jogos olímpicos, quando a exibição de sua forma bem 

cuidada, sendo resultado da dedicação do indivíduo ao seu corpo e à sua saúde, era símbolo 

da perfeição. Ademais, nessa época ainda não havia a separação entre o corpo e a alma, o 

trabalho sobre a matéria do sujeito consistia também em um trabalho sobre a alma, visto que o 

“corpo perfeito é para os gregos antigos a evidência de uma alma perfeita” (PARAGUASSÚ, 

2014, p. 52). 

Após a publicação dos trabalhos que revelaram o corpo confinado nas instituições 

disciplinares do século XVII, sendo objeto de controle, interdições e coerções, Foucault 

apresentou-nos em seus últimos livros, O uso dos prazeres e O cuidado de si, o indivíduo que 

exerce sobre o seu próprio corpo, ainda imperceptível à vigilância do “panoptismo18”, 

algumas práticas, chamadas também de “técnicas de si19”, através das quais estabelece as 

relações de si para consigo e para o seu próprio sexo, construindo assim a sua subjetividade 

com certa autonomia. Enquanto o primeiro desses livros refere-se ao mundo grego do século 

IV a.C., o segundo vai retomar o tema no mundo greco-romano do século II da era cristã. Para 

esses últimos trabalhos, Foucault escolhe o domínio da sexualidade e delineia a análise dos 

processos de constituição do sujeito do desejo, desde a Antiguidade clássica até os primeiros 

séculos de nossa era, procurando compreender o modo pelo qual o comportamento sexual foi 

problematizado pelos filósofos e pelos médicos e como o sexo tornou-se uma preocupação 

moral numa época na qual não havia um conjunto prescritivo de condutas e interdições, ou 

melhor, “lá onde precisamente não há obrigação nem proibição” (FOUCAULT, 2014a, p. 16). 

                                                           
18 Refere-se ao panóptico de Bentham, o qual consiste em um modelo arquitetural do dispositivo disciplinar que 

dispõe os corpos dos indivíduos em espaços de visibilidade permanente, assegurando, dessa forma, o 

funcionamento do poder (nele, se é totalmente visto, sem nuca ver). Sobre esse aparelho de controle da 

sociedade disciplinar, Foucault (2005, p. 170) explica: “cada vez que se tratar de uma multiplicidade de 

indivíduos a que se deve impor uma tarefa ou um comportamento, o esquema panóptico poderá ser utilizado”. 
19 Sobre as técnicas de si, ou artes de existência, Foucault (2014a, p. 16) comenta: “Deve-se entender, com isso, 

práticas refletidas e voluntárias através das quais os homens não somente se fixam regras de conduta, como 

também procuram se transformar, modificar-se em seu ser singular e fazer de sua vida uma obra que seja 

portadora de certos valores estéticos e responda a certos critérios de estilo”. 
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A partir dessas análises empreendidas por Foucault (2014a, 2014b) foi possível 

perceber uma descontinuidade histórica na problematização moral dos comportamentos 

sexuais. Apesar disso, alguns temas formulados sobre a austeridade diante do corpo, pelo 

pensamento grego da Antiguidade e pelo pensamento greco-romano da era cristã, foram 

conservados nos séculos posteriores e na cultura ocidental moderna. Alguns desses temas são: 

 

A preocupação com os excessos do corpo, como, por exemplo, a prática da 

masturbação; a exortação à moderação e à fidelidade conjugal; a 

preocupação normalmente traduzida por uma desqualificação da 

homossexualidade; e, por fim, as noções de abstenção e autocontrole 

vinculadas ao acesso à verdade (FONSECA, 2016, p. 100). 

 

Permaneceram alguns comportamentos, porém com significações diversas daquelas 

que assumiram em tempos longínquos. Isso se deve à transformação do tratamento com o 

corpo e da visão a qual se tinha dele, com o surgimento da moral cristã e com chegada da 

modernidade. No tocante à preocupação com os excessos, por exemplo, naquela época não 

havia a negação dos prazeres, mas se aconselhava a sua moderação para evitar os exageros, 

pois se acreditava que “só os que cuidam de si não são escravos de seus desejos e paixões; e 

aquele que comanda a si mesmo poderá comandar os outros” (FONSECA-SILVA, 2007, p. 

71). Esses aconselhamentos sobre a austeridade sexual não se inscrevem na forma da norma, 

como na modernidade, e da obediência, como no cristianismo, mas isso não quer dizer que 

“esse jogo de verdade careça de universalidade e que não seja válido para todos os homens; o 

que sucede é que essa universalidade não tem a forma da lei, nem religiosa nem estatal” 

(CASTRO, 2017, p. 141). 

Tratava-se de um regime cauteloso da atividade sexual, porém “esse regime é bem 

diferente daquilo que poderia ser um sistema prescritivo que procurasse definir uma forma 

natural, legítima e aceitável das práticas” (FOUCAULT, 2014b, p. 154). Esse “regime dos 

prazeres”, de cunho mais concessivo do que normativo, recomendava as práticas de uma 

condução racional do sexo, evitando, dessa forma, os excessos, indicando os momentos 

oportunos para a sua realização e a frequência necessária, a fim de preservar a saúde do corpo 

e da alma e impedir o dispêndio de energia desse corpo. 

Dessa forma, propunham um conjunto de técnicas para o sujeito antigo, orientando 

suas ações para a prática de prazeres que não eram condenados nessa época. A partir disso, 

desenvolveu-se a moralidade cristã, apoiando-se, antes, “num certo número de referências às 

Escrituras, mas também num conjunto de princípios e preceitos diretamente tomados à 
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filosofia pagã” (FOUCAULT, 2014a, p. 20). Para esses princípios e preceitos do paganismo 

grego, o cristianismo promoveu novos valores e justificativas, exigiu do corpo um maior 

pudor e elaborou os códigos de comportamento, as normas, os jogos de verdade, os sistemas 

de interdições sobre o corpo, transformando tudo isso em práticas obrigatórias, cotidianas, 

normais, gerais, enfim, universais. Conforme Foucault (2014a, p. 16): 

 

[...] essas técnicas de si, perderam, sem dúvida, uma certa parte de sua 

importância e de sua autonomia quando, com o cristianismo, foram 

integradas no exercício de um poder pastoral20 e, mais tarde, em práticas de 

tipo educativo, médico ou psicológico. 

 

As técnicas de cuidados de si foram preservadas e intensificadas no percurso da 

história da civilização, sendo cobrada a obediência do corpo por esferas diversas, 

principalmente pela medicina quando do nascimento do biopoder no século XVIII, trazendo 

com ele a preocupação sobre a preservação da vida coletiva e a consequente medicalização da 

sociedade. A partir daí, iniciou um trabalho de educação da população em seus cuidados 

corporais, a fim de garantir a saúde e o bem estar do corpo social, transformando, assim, esses 

cuidados em deveres individuais para alcançar um objetivo geral. No entanto, essas práticas 

tiveram seus sentidos transformados e vinculados, posteriormente, à logica de mercado, 

empreendendo, dessa maneira, diferentes processos de subjetivação com a fabricação do 

corpo “saudável” e adoção do healthy lifestyle21, muito em voga na nossa atualidade. 

O corpo é o lugar do sujeito, a morada do indivíduo, é também “território tanto 

biológico quanto simbólico, processador de virtualidades infindáveis, campo de forças que 

não cessa de inquietar e confortar” (SANT’ANNA, 2011, p. 3). Dessa forma, pertence, 

simultaneamente, aos campos do natural e do social, entendido como o ponto de conexão 

entre essas duas instâncias. Por motivos de solicitações históricas de diversos contextos 

socioculturais, a partir do corpo o indivíduo é fragmentando, legitimando o seu caráter de 

ambiguidade, por modelos dualistas que persistem até os nossos dias, tais como: corpo e 

                                                           
20 O poder pastoral não é exercido sobre um território, mas sobre um rebanho, isto é, sobre um grupo de 

indivíduos dispersos que devem total obediência e submissão ao seu pastor. Castro (2017, p. 127) esclarece que 

esse poder “era uma prática própria das comunidades monásticas que teve um importante desenvolvimento na 

literatura cristã dos primeiros séculos [...] Com o fim do feudalismo e o abandono do ideal de um Sacro Império, 

a Reforma protestante e a chamada Contrarreforma Católica conduziram a uma reativação profunda das técnicas 

do poder pastoral. A pastoral da confissão a partir do século XVI é um dos exemplos mais eloquentes”. Pretende, 

com seu exercício, não somente o controle dos atos, mas principalmente alcançar os pensamentos dos 

pastoreados, governar os movimentos de suas almas. 
21 Essa expressão representa o modo de vida proposto atualmente, por trás dela se escondem uma indústria, um 

mercado e um conjunto de comportamentos dedicados exclusivamente à fabricação e manutenção do corpo 

saudável, que se constrói à custa do esforço físico, tempo gasto, cirurgias plásticas, suplementos diversos e 

dinheiro, no interior de uma sociedade de consumo como a nossa. 
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alma, materialidade e essência, corpo e mente, matéria física e matéria psicológica, natureza e 

cultura. Esses modelos de dualidade estabelecem distinções entre o homem e o seu corpo, 

“faz do homem [o dualismo] uma realidade contraditória onde a parte do corpo está isolada e 

afetada por um sentido positivo ou negativo, segundo as circunstâncias” (BETRON, 2011, p. 

241). Ou seja, esse dualismo convoca discursos que concretizam a valorização de uma das 

partes do corpo em detrimento da outra, dividindo assim a unidade do individuo. 

Durante o período de domínio do cristianismo, assistiu-se à depreciação do corpo, ele 

se tornou um objeto de vergonha e fonte de pecado, portanto os “prazeres da carne” deviam 

ser evitados por aqueles que almejavam a vida eterna e a salvação. A espiritualização assumiu 

a posição de importância nesta época, cabendo o controle a tudo o que era material. Com isso, 

a época de dominação cristã foi marcada por impulsionar o afastamento do corpo e da alma22, 

sendo esta última a eleita como o único caminho para garantir a redenção do indivíduo, 

afetado pelos pecados de seu corpo. Assim, a experiência religiosa de nossa cultura ocidental 

transformou não apenas a essência do indivíduo e sua relação com o seu próprio corpo, mas 

modificou também o contexto social. Vejamos:  

O corpo, prisão da alma, era pois um vexame, devia ser escondido. Então, 

durante os mil e quinhentos anos seguintes – do decreto de Teodósio 

suprimindo em 393 com os jogos olímpicos até à sua restauração pelo Barão 

de Coubertin em 1896 – o Ocidente, vexado de si mesmo, carregado de 

culpas por ser feito de carne e de sexo, assaltado por pudores, encobriu os 

seus membros e os seus músculos. (BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011, 

p.26). 

 

É possível perceber uma contradição no tratamento do corpo nesse período, por um 

lado ele foi reprimido, desprezado, e, por outro, ele foi glorificado, sacralizado. Não mais o 

prazer, mas a dor física restauraria a absolvição desse corpo passível de sofrimento, guiado no 

caminho da fé e da devoção ao corpo de Cristo torturado na cruz, cujo símbolo “lembra o 

sacrifício pela redenção da humanidade” (GÉLIS, 2012, p. 19) e elevou o corpo a uma certa 

dignidade na história, visto que foi sobre o seu corpo glorificado e ressuscitado que se foi 

prometida a salvação de todos os outros corpos. Assim, esclarece Gélis (2012, p. 20) que 

“uma ambiguidade atravessa pois o discurso cristão sobre o corpo e as imagens que ele 

suscita: um duplo movimento de enobrecimento e de menosprezo do corpo. O corpo, duplo e 

inconstante, como aquele que o habita.”  

                                                           
22 De acordo com Barbosa, Matos e Costa (2011, p. 33), “esta divisão é agora mais acentuada, embora tivesse 

sido já determinada por Sócrates, Platão e Aristóteles no século V – IV a.C., quando da sua proposta de divisão 

entre dois mundos: o material e o ideal, o corpo e a alma, o desejo e o pensamento. Até então o indivíduo era 

pensado de forma una e integrada”. 
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O corpo, sendo o maior impedimento para a salvação da alma, foi também o 

instrumento que possibilitou essa operação, revivendo a paixão de Cristo através dos 

sofrimentos físicos. O martírio apareceu como a oportunidade de concretizar a promessa de 

Cristo, mediante a sua realização o supliciado abandona o corpo nas mãos dos carrascos para 

que seja destruído, representando, dessa forma, o sacrifício da carne em nome da fé cristã. 

Ainda na época da contrarreforma, a prática do martírio continuou muito forte, no entanto, no 

início do século XVII, ocorreu uma diminuição das ocorrências. Com isso:  

 

Chega-se ao ponto de sentir o desejo da época em que a repressão vivida à 

larga pelo poder pagão multiplicava as ‘chances’ de o fiel ser torturado em 

seu corpo pela sua fé. Aspiração pelo martírio, impossibilidade do martírio. 

Aspiração ao martírio, impossibilidade do martírio. Esta contradição leva a 

buscar novas formas de violência infligidas ao corpo (GÉLIS, 2012, p. 54). 

 

Em decorrência do desaparecimento dos suplícios públicos, ocorreu o deslocamento 

do corpo castigado e o rosto de seu algoz se transformou, surgiu um novo lugar para a prática 

do martírio, agora sem plateia e sem ruído, “vivido no segredo de uma cela monástica. Um 

martírio que a pessoa se inflige a si mesma, o martírio de toda uma vida” (GÉLIS, 2012, p. 

54). Ainda nesse momento da história, o corpo é o obstáculo o qual o indivíduo de fé deve 

transpor para chegar a Deus, por meio de seu desprezo e de suas dores, domando a sua própria 

carne. 

Com a chegada o século XVI, a imagem que se tinha do corpo se transformou em 

decorrência de uma transformação das mentalidades dos indivíduos da época e, 

consequentemente, das visões que sem tinha do mundo. Foi o início dos discursos científicos 

de Copérnico, Kepler, Galileu e da anatomia desenvolvida por Vesálio, cujas ideias 

confrontam os discursos religiosos da época. Dessa forma, o discurso de penalizar o corpo 

pecador ficou insustentável diante do novo desejo que se instaurou, o de manter a sua saúde e 

preservá-lo por mais tempo possível. Assim: 

Essa nova aspiração de prolongar a própria vida na Terra não combina com a 

ideia de que a vida aqui na Terra é forçosamente um vale de lágrimas, como 

prometem alguns discursos rigoristas. Esse otimismo e a vontade humana de 

triunfar da adversidade estão à base da cultura urbana da Renascença 

(GÉLIS, 2012, p. 125). 

 

Para essa nova mutação do olhar, contribuiu também a reforma protestante, a partir 

da qual o corpo ganhou uma certa importância, não sendo mais constrangido ou sacrificado 

em nome da salvação da alma. Tornaram-se necessários preservar a vida, ultrapassar as 
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angustias e libertar o corpo das aflições físicas. Transformou também a visão conformista 

difundida pela Igreja frente ao sofrimento físico, como, por exemplo, a dor da parturiente, 

sobre a qual o cristianismo pregava que era consequência do pecado de Eva, sendo assim uma 

experiência necessária. Com a preocupação de preservar a vida e proteger o corpo dos 

perigos, os protestantes foram os primeiros a recorrer ao médico parteiro (obstetra) para a 

realização do parto, beneficiando-se do saber e da experiência do profissional do sexo 

masculino para minimizar o sofrimento e assegurar a vida da parturiente. 

A medicina, também, participou dessa mudança. Esse novo contexto social de 

valorização da vida terrestre reivindicou do saber médico a responsabilidade de vencer a 

doença e postergar a morte. Instauraram-se aqui estratégias que contribuíram para o 

desenvolvimento da ciência médica, tais como a observação dos sintomas, as análises das 

anatomias, as autópsias e as dissecações, que voltaram a ser praticadas no século XIV e se 

intensificaram a partir do século XVI (FAURE, 2012b). Organizou-se, assim, um movimento 

de observação esquadrinhada e persistente sobre o corpo, estando ele saudável ou doente, vivo 

ou morto, dessa maneira, “o corpo morto torna-se tão importante para medicina quanto o 

corpo vivo” (FAURE, 2012b, p. 21). 

Para aumentar o poder militar e econômico estatal, a saúde passou também a ser 

interesse de Estado, por consequência, o final do século XVIII assistiu à multiplicação de 

hospitais por toda Europa. Além de um espaço assistencial aos doentes, o hospital 

transformou-se, ainda, em um lugar de produção do saber e de formação de profissionais, 

promovendo cursos de medicina e cirurgia prática aos voluntários. Confinado no espaço 

hospitalar, o corpo do enfermo, tomado como objeto, é explorado minuciosamente pelo olhar 

médico em seu exterior e, principalmente, em seu interior. De acordo com Faure (2012b, p. 

21): 

Se a observação médica em geral concede um lugar de destaque ao ambiente 

em torno do corpo, nos hospitais ela tende a polarizar-se sobre o corpo do 

doente, esteja ele vivo ou morto. Com efeito, esses lugares oferecem aos 

médicos uma massa de corpos relativamente submissos. Abertos unicamente 

aos indigentes, os hospitais estabelecem com eles um contrato tácito segundo 

o qual “o infeliz que vem pedir ajuda paga à medicina o que ele deve à 

caridade”. O contrato se aplica também ao corpo morto que, quando não é 

reclamado, é colocado à disposição dos médicos que podem “quando a arte é 

vencida pela doença [...] persegui-la dentro do órgão que ela afetou e 

descobrir seus segredos até nas entranhas de suas vítimas”. 

 

Foucault (2017c), em O nascimento da clínica, desmistifica o pensamento de que se 

tinha em relação a uma resistência e/ou dificuldade da classe médica para a realização das 
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dissecações no século XVIII, devido ser a prática condenada pela religião. Acreditava-se que 

os médicos desenvolviam essa atividade cladestinamente, às escuras, abrindo cadáveres 

roubados em cemitérios e, posteriormente, somente com a chegada do Iluminismo foi 

permitido o exercício da anatomia patológica. O filósofo esclarece que médicos, como 

Morgagni e, mais tarde, Bichat, não tiveram impedimentos para fazer autópsias no século 

XVIII e acrescenta: 

Desde 1754, a clínica de Viena tinha uma sala de dissecção, como a de Pávia 

organizada por Tissot; Desault, no Hôtel - Dieu, pode livremente 

“demonstrar no corpo privado de vida as alterações que tornaram a arte 

inútil”. Basta lembrar o art. 25 do decreto de Marly: “Ordenamos aos 

magistrados e diretores dos hospitais que forneçam cadáveres aos 

professores para as demonstrações de anatomia e o ensino das operações 

cirúrgicas.” Portanto, nenhuma escassez de cadáveres no século XVIII, nem 

sepulturas violadas ou missas negras anatômicas; está-se em pleno dia da 

dissecção (FOUCAULT, 2017c, p. 137-138). 

 

Chegando ao século XX, presenciamos uma medicina obstinada não somente com 

tratamento das enfermidades, mas também com a regulação da vida, dos comportamentos, das 

rotinas, elaborando, para isso, as “cartilhas” que orientam os usos “corretos” dos corpos dos 

indivíduos e trazem as explicações sobre o funcionamento dos organismos, capacitando, dessa 

forma, os sujeitos em seus cuidados individuais com a saúde do próprio corpo. 

Para proteger a saúde pública, o Estado desenvolveu uma política de medicalização 

da população, tendo, como exemplo, a vacinação imposta a todos os indivíduos que devem a 

ela se submeter durante períodos determinados. Passou a cobrar, também, dos cidadãos os 

exames periódicos e check-up em intervalos regulares, instituindo um estado permanente de 

vigilância sobre a saúde do corpo. Dessa forma, “propõe-se ao homem de bem da 

modernidade, intimado a uma prestação de contas de seu corpo, tal como antigamente da 

alma, um cálculo de probabilidades” (MOULIN, 2011, p. 21). Assim, a medicina preventiva 

combina-se a um modelo matemático que permite calcular os riscos de prováveis patologias 

sobre determinados grupos ou populações, otimizando, dessa maneira, o trabalho estatal de 

governamentalidade da vida, o qual vai estimular os cuidados individuais com o próprio corpo 

e normalizar os comportamentos. 

Nesse contexto, o biológico é politizado e tem a medicina como uma estratégia 

biopolítica, a qual tem alcance imediato sobre o corpo do indivíduo para promover-lhe saúde 

e longevidade, motivada por um objetivo geral de manter a vida da população, aumentando, 

também, as forças dos corpos para distribuí-los em campos de utilidade. Essa estratégia 
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capacita o indivíduo e valoriza a sua autonomia em seus cuidados corporais, tornando-o, 

diante disso, o responsável por sua saúde e sua doença, e, quando acometido por alguma 

enfermidade, condenado pela incapacidade de gerir o próprio corpo. Enfatizando o que foi 

dito, Ortega (2008, p. 37) comenta: “De fato, ganhamos autonomia e a liberdade de nos 

tornarmos peritos, experts de nós mesmos, da nossa saúde, do nosso corpo”. 

Essas práticas modernas de cuidados corporais foram chamadas de “práticas 

bioascéticas”, por Ortega (2003), e de “práticas neoascéticas”, por Sibilia (2009). Com 

relação ao tema, Ortega (2003) desenvolveu uma análise para diferenciar o interesse atual 

pelos cuidados dedicados ao corpo daquele dado às práticas ascéticas da Antiguidade, 

analisadas por Foucault. O autor afirma que as práticas modernas levam “à formação de 

identidades somáticas, às bioidentidades, as quais tem deslocado para a exterioridade o 

modelo internalista e intimista de construção e descrição de si” (ORTEGA, 2003, p. 60). 

Enquanto que as práticas ascéticas da Antiguidade visavam à fabricação de subjetividades que 

desafiassem os modelos de existência previamente ordenados, refletindo um desejo de 

singularização do sujeito, as práticas atuais caracterizam-se pela vontade de adaptação aos 

modos de existência contemporâneos e pela obediência à normalização instituída pelo 

biopoder. 

O autor acrescenta que a fabricação das subjetividades atuais é centralizada numa 

dedicação ao trabalho corporal, buscando a saúde e perfeição das formas do corpo com o 

objetivo de mascarar algum indício do processo de envelhecimento, característica que lhe é 

própria por se tratar de uma matéria orgânica. O prolongamento da juventude tornou-se a 

obsessão das técnicas dos cuidados corporais, pois os sinais da passagem do tempo 

materializados no corpo converteram-se em vestígios de patologia e, como tal, carece de 

tratamento e de cura.  

Aqui, a autonomia concedida ao sujeito é para que ele mesmo exerça sobre o seu 

corpo a vigilância e o controle necessários para a obtenção de saúde, magreza, tonificação 

muscular e longevidade, sob os olhares do outro que também vigia. E submeta, além do mais, 

esse mesmo corpo às disciplinas das atividades físicas repetitivas e das restrições alimentares 

para atingir os ideais da perfeição corporal, reprimindo qualquer vontade que possa 

comprometer todo esse trabalho e impedir, dessa forma, a concretização do desejo de 

adaptação, isso porque, estando o corpo subjugado a essa vigilância ininterrupta: 

Somente sendo idênticos à norma é que podemos nos esconder. A adaptação, 

a obediência e a identificação com a norma é o refúgio do eu que fez de sua 

aparência a essência. Queremos ser iguais para nos protegermos, nos 
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escondermos. Ou somos idênticos, ou nos denunciamos (ORTEGA, 2003, p. 

70-71). 

 

Dessa forma, o eu existe para cuidar do corpo e a subjetividade é produzida a partir 

de um trabalho de transformação constante desse corpo. A nossa sociedade desenvolveu um 

conjunto de rituais, os quais Sibilia (2009) nomeia de “práticas neoascéticas”, cujo objetivo: 

 

Não consiste em atingir a excelência pública (como na antiga polis grega), 

ou a comunhão com Deus (como nas experiências místicas medievais) [...] 

Agora não se almeja uma libertação dos caprichos do corpo para dominar 

tanto a si mesmo como aos outros, nem tampouco para transcender a vida 

mundana com o propósito de alcançar alturas espirituais. Em vez disso, a 

nova moralização das práticas corporais que prolifera entre nós persegue 

metas bem mais prosaicas: vencer no mercado das aparências; obter sucesso, 

beleza, autoestima ou eficiência; efetuar uma boa performance física e 

sobretudo visual (SIBILIA, 2009, p. 34). 

 

Sendo assim, o sujeito da contemporaneidade, movido pelo desejo de adequação ao 

modelo hegemônico, confunde-se com a materialidade carnal, ou seja, a aparência do corpo 

denuncia a sua subjetividade, ela fala, portanto, sobre o seu sujeito. As práticas modernas de 

cuidados corporais distanciam-se da preocupação antiga pela singularidade, transcendência ou 

transformação da alma, vinculada, naquele tempo, ao desejo pelo bem da comunidade. 

Aproximam-se, pois, às práticas individualistas centradas no próprio corpo com o fim no seu 

aprimoramento, desempenho físico, saúde e beleza. Com essa visão moderna, o antigo 

dualismo corpo/ alma, a partir do qual a religião cristã condenou o corpo para eleger a alma 

como a parte a ser valorizada, fica, então, fragilizado. 

 

3.2 Pedagogias do corpo: movimentar-se, adequar-se 

 

As pedagogias esquadrinham o corpo individual e o submetem a normas de 

comportamentos com a intenção de, a partir de um trabalho sobre o corpo do indivíduo, gerir 

o corpo social. São portadoras das transformações dos pensamentos de cada época, 

atualizando-se constantemente para atender aos novos desígnios sociais, elaborando preceitos 

e condutas para educar o corpo do sujeito conforme as necessidades da sociedade na qual está 

inserido. 

São várias as pedagogias que exercem um trabalho político e de disciplina sobre os 

corpos em diversos lugares sociais e em diferentes épocas. Apareceram nas sociedades como 
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dispositivos de poder para enquadrar os corpos dos indivíduos em supostos modelos de 

normalidades, engendrando, para isso, os comportamentos obrigatórios, os rituais de cuidados 

corporais, as práticas saudáveis, as anatomias aceitáveis (com a marcação de suas medidas e 

pesos admissíveis), o controle do tempo, a disposição no espaço, os regimes e, ainda, o 

conjunto das atividades condenadas. As práticas pedagógicas interveem diretamente no corpo 

individual, e mais:  

É importante entender o corpo como resultado provisório de diversas 

pedagogias que o conformam em determinadas épocas e lugares; marcado 

muito mais pela cultura do que por uma presumível essência natural; que 

adquire diferentes sentidos no momento em que é investido por um poder 

regulador que o ajusta em seus menores detalhes, impondo limitações, 

autorizações e obrigações, para além de sua condição fisiológica (FRAGA, 

2011, p. 63). 

 

São procedimentos para educar o corpo, os quais elaboram e distribuem os 

ensinamentos a uma população que tem tudo a aprender, tomada por uma ansiedade trazida 

pelo imperativo da saúde, da boa forma, da juventude, do prolongamento da vida. Dessa 

forma, dotam os sujeitos de capacidades e saberes para que eles possam servir-se dos próprios 

corpos em regime de utilidade, influenciando, para isso, os modos de viver e cobrando dos 

indivíduos certa obediência às regras estabelecidas, seja em casa, no trabalho, na escola ou 

nos divertimentos, que também devem ser úteis (SOARES, 2008).  

Por trás dessa imposição de técnicas individuais, dessa preocupação em padronizar 

os gestos e a vida cotidiana, há o desejo político de gerir a população por intermédio do corpo 

de cada um. A partir daí, pode-se compreender que “os traços biológicos de uma população se 

tornam elementos pertinentes para uma gestão econômica e é necessário organizar em volta 

deles um dispositivo que assegure não apenas sua sujeição, mas o aumento constante de sua 

utilidade” (FOUCAULT, 2017b, p. 304). 

No contexto pedagógico, a atividade física constitui-se em mais uma técnica de 

investimento no corpo, formada por um conjunto de saberes, desde há muito tempo, que 

foram transformando-se sob o olhar da ciência e ressignificando-se sob o olhar da utilidade, 

educando o corpo através dos múltiplos e repetitivos movimentos que darão a sua forma, 

aprimorarão seus gestos e potencializarão suas forças. Devido a esse poder transformativo, 

foi, portanto, integrada aos currículos escolares com o propósito de educar efetivamente os 

corpos de ações improdutivas e indisciplinadas, nessa circunstância, passou a ser chamada de 

educação física. Sobre isso, a respeito do cenário do século XIX, Soares (2008, p. 119) 

comenta: 
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Demeny, um higienista convicto, acreditava que todos os problemas ligados 

aos altos índices de mortalidade, o avanço das doenças degenerativas, a 

diminuição da estatura, esterilidade, demência e loucura eram problemas 

causados pela ausência de uma boa educação. Para ele, o indivíduo saudável 

e ajustado seria o resultado de uma boa educação, somada a uma boa 

educação física e uma boa higiene. O papel social da Educação Física era 

ensinar o indivíduo a evitar o desperdício de forças nas atividades e, assim, 

ela seria benéfica tanto para formar atletas como para melhorar a condição 

dos fracos. Daí a importância de sua inclusão obrigatória na instituição 

escolar. 

 

Antes da regulamentação e imposição da educação física para o corpo social, os 

exercícios físicos eram realizados através do esporte, já popular e praticado em épocas 

anteriores. Vigarello (2012a) demonstra que no começo do século XVI, momento em que o 

poder deveria ser percebido na própria carne, ou melhor, na aparência robusta dos corpos dos 

soberanos e em seus movimentos impetuosos, havia a prática de esportes23 na corte, porém, 

violentos e com resultados, por vezes, trágicos24. Desse período, existem relatos históricos 

sobre nobres gravemente feridos e, até mesmo, mortos, devido a demonstrações públicas de 

agressividade e desordem. Para citar um exemplo do tipo de esporte praticado, Vigarello 

(2012a, p. 306) relata uma caçada a javalis em campo cerrado em Amboise de 1515, 

ocorrendo no pátio interno do castelo sob os olhares de espectadores dispostos nas janelas: 

“animais selvagens [os caçadores] acossados em desordem, a pé, com a espada na mão [...] 

Um dos animais espantados escapou por uma galeria. O rei vangloriou-se de matá-lo com a 

própria mão”. 

Com o passar do tempo, os espetáculos ensanguentados foram comovendo e 

chocando os espectadores até chegar a sua definitiva rejeição no século XVII. As imagens de 

corpos desconjuntados e pisoteados passaram a perturbar aqueles que assistiam aos confrontos 

públicos. Com isso, instalou-se o desejo de controlar os seus perigos e, a partir daí, os jogos 

foram reatualizados, fazendo surgir novas práticas esportivas na corte, com regras definidas a 

fim de proporcionar mais segurança aos combatentes, e novos valores, como a preocupação 

em demonstrar elegância e destreza nos movimentos executados. 

Nesse período, manifestou-se também uma visão mais meticulosa voltada para a 

aparência do corpo, seguida de uma observação mais detalhada sobre aquele que se afastava 

                                                           
23 Nessa época, eram torneios ou jogos que se assemelhavam a duelos e por esse motivo provocavam o fascínio 

das pessoas. Os jogos correspondiam a confrontos, devido à demonstração de força e violência de seus 

participantes, eram uma verdadeira “reconstituição do combate”. 
24 Viagarello (2012a) relata que em 1546, num desses desafios na corte que se transformavam em confusão 

generalizada, um cofre foi arremessado de uma janela e atingiu o duque de Enghien que, devido aos graves 

ferimentos, veio a falecer poucos dias depois. Em outro momento, em 1559, o rei Henrique II morreu com sua 

viseira perfurada, acidentalmente, pela lança de Montgomery numa disputa amigável. 
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da forma corporal considerada normal. Assim, com a preocupação em corrigir as anatomias 

fracas e doentias (anões, corcundas, aleijados, etc.), as instituições educacionais começavam 

solicitar a educação física em seus currículos escolares. Além do mais, nessa mesma época, 

“foi inventado o tema de uma responsabilidade estatal bem-específica, a de um reforço físico 

das populações: preservar a longevidade, ‘multiplicar os súditos e os camponeses’, acentuar a 

força coletiva dos braços” (VIGARELLO, 2012a, p. 382). Desse modo, o Estado reconheceu 

a utilidade econômica e higienista que a educação física poderia proporcionar, então, 

apropriou-se dela como um recurso de aperfeiçoamento da constituição física da população. 

Despontou, igualmente, no pensamento médico da época, a ideia de um corpo ativo 

que age diretamente sobre a própria morfologia, modificando-a. Assim, os ortopedistas 

recomendavam movimentos corretivos com a intenção de exercitar o músculo e, por 

conseguinte, reorganizar a forma e a postura corporal das crianças. Dessa constatação, foram 

formulados os receituários com as orientações dos movimentos voluntários para corrigir “um 

ombro mais baixo”, “uma postura do pescoço”, “uma postura da espinha”, etc., bem como, as 

críticas sobre os aparelhos corretivos que impunham de fora uma força sobre um corpo 

passivo. É inaugurada aqui, em meados do século XVIII, a representação de um corpo 

autônomo, mobilizando as forças modificantes sobre si mesmo (VIGARELLO, 2012a, 

2012d). Em relação à “ginástica ortopédica”, foi formulado um programa de instruções sobre 

os movimentos precisos para a: 

 

Mobilização de músculos suficientemente individualizados para pretender 

corrigir as más curvaturas do corpo. Isso confirma uma descoberta, a de um 

espaço corporal totalmente atravessado por lógicas mecânicas, a de atos 

musculares totalmente pensados segundo seu efeito localizado: “Está claro 

que sendo a maioria das deformidades o resultado seja do enfraquecimento 

geral do sujeito, seja da repartição desigual das ações musculares, deve-se 

certamente curá-los, por um lado, aumentando a energia orgânica; por outro, 

destruindo por exercícios apropriados os maus efeitos que os hábitos 

anteriores produziram” (VIGARELLO; HOLT, 2012d, p. 414). 

 

No começo do século XIX, a preocupação com a postura longilínea do corpo, aqui já 

aliada ao cuidado com saúde, convive, contrariamente, com o prestígio das formas maciças, 

que ainda perdura e diferencia a elite burguesa entre os pobres famintos na sociedade desse 

tempo. Por outro lado, começa a ruir a ideia de um corpo passivo com suas formas 

comprimidas por cintas ou outros instrumentos que dissimulam as suas anatomias, para 

ganhar importância o corpo ativo que intervém diretamente sobre a própria carne com a 

intenção de modificá-la. O indivíduo exerce, assim, um trabalho de força sobre si mesmo para 
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não somente corrigir as suas formas “anormais e doentias”, como foi dito anteriormente, mas 

também para aperfeiçoá-las e adequá-las a um certo padrão de beleza corporal. Daí, as 

diversidades de formas confrontam-se, a percepção do peso corporal se impõe e os olhares 

dos indivíduos aguçam-se sobre os excessos dos contornos dos corpos. É chegado o 

momento, a partir da segunda metade do século, do “triunfo do magro e do desgosto do 

gordo” (VIGARELLO, 2012c, p. 244). 

Neste século, o cenário modificou-se com a ascensão de um novo lazer: os corpos 

desfilavam com suas partes mais expostas, aquelas antes disfarçadas sob a compressão de 

aparatos modeladores, vestidos então de roupas mais leves e reveladoras para os banhos de 

mar. Dessa maneira, as temporadas na praia constituíram-se uma mudança cultural nessa 

época, além do mais, “os trajes mais despojados criam a sensação de corpos mais expostos. 

Os olhares mais livres perscrutam deformidades mais variadas. As linhas e contornos 

diversificam-se, provocando surpresas e rejeições” (VIGARELLO, 2012c, p. 251). Dessa 

observação cuidadosa dos corpos de carnes desprotegidas, as imperfeições foram 

fatidicamente reveladas e a sua correção tornou-se uma urgência entre a população. 

Posteriormente, entretanto no mesmo século, foram inaugurados os ginásios25 nas 

grandes capitais da Europa, promovendo um trabalho corporal para a população e inovando a 

atividade física até então praticada, com a utilização de técnicas determinadas para obter os 

desempenhos previamente calculados e comparados no tempo, sob o emprego de forças 

contabilizadas e previsíveis. Trata-se de um acontecimento que “indica uma aliança cada vez 

mais alargada com a ciência, permitindo, assim, o cálculo de sua intensidade, o cálculo de sua 

dosagem, a medida de seus efeitos” (SOARES, 2008, p. 76). Essa novidade no campo da 

atividade física em calcular os esforços e os resultados possibilita constatações “que permitem 

pela primeira vez apreciar não mais apenas desempenhos, mas também capacidades corporais 

segundo unidades de medida universalmente comparáveis” (VIGARELLO; HOLT, 2012d, p. 

407). Por consequência, os seus efeitos modificaram, com o passar do tempo, as 

aprendizagens da escola e do exército.  

A partir daí, os movimentos foram planejados, analisados, quantificados, 

mensurados, presumidos, com a finalidade de obter uma eficiência sempre melhorada 

mediante o controle da força, da velocidade ou do tempo, como também, conquistar o 

aperfeiçoamento muscular. Para alcançar esses resultados, foram elaborados os programas de 

ginástica (somente mais tarde chamada de educação física) que determinaram uma nova 

                                                           
25 Pode-se compará-los às contemporâneas academias de ginástica. 
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disciplina no universo pedagógico, influenciando os domínios escolares, militares, médicos e 

industriais. Essas transformações nos modos de perceber, educar e ocupar-se do corpo, no 

decurso da história, ocorrem continuamente porque “há uma constante atualização das 

pedagogias, há um incremento racional sempre mais intenso e extenso nos modos de intervir 

no corpo, medindo a cada dia mais intensiva e progressivamente todas as suas funções e toda 

sua expressão” (SOARES, 2008, p. 75). 

Assim, iniciou-se nesse mesmo período (século XIX) a expectativa de um 

melhoramento das capacidades do corpo, então submetido aos exercícios físicos, a fim de 

aumentar a sua utilidade econômica na sociedade industrial “quando a repetição dos gestos 

precisos e especializados concernem diretamente aos lucros dos objetos fabricados” 

(SOARES, 2008, p. 78-79), ou melhor, objetivaram desenvolver uma mecânica corporal de 

movimentos específicos e produtivos na linha de produção das fábricas e, ao mesmo tempo, 

combalir a ociosidade.  

No domínio escolar, a lógica da utilidade se repete através da preocupação em 

formar corpos disciplinados, favorecendo a prática coletiva na qual “os exercícios simultâneos 

não tem apenas a vantagem de exigir dos alunos o maior silêncio, mas também de fazer com 

que contraiam o hábito de uma atenção constante e de uma pronta obediência, hábito que em 

pouco tempo eles conservam nas classes” (VIGARELLO; HOLT, 2012d, p. 415-416). A 

prática escolar é, então, influenciada por uma referência militar mediante um trabalho 

corporal que pretende a ordem e a disciplina dos jovens, para proveito social. 

Diante da crítica de uma ginástica escolar fortemente autoritária, que se ocupa da 

criança, precipitadamente, com a finalidade de prepará-la para um quartel militar, o esporte 

ganha importância com o fim do século XIX. Nessa ocasião, foram reconhecidos os 

benefícios dos jogos para a saúde e a sua eficiência para o trabalho muscular, passando, 

portanto, a ser organizados em novas instituições e em grande número, atraindo os jovens 

para práticas esportivas mais “livres”.  

Desenvolvidas sob a própria estratégia da sociedade industrial, que incentivava a 

competição e a obtenção de resultados cada vez melhores, as práticas esportivas 

apresentaram-se para a população como o divertimento autorizado e estimulado pelo poder, 

uma vez que, educando os comportamentos do corpo do indivíduo é controlado também o seu 

tempo ocioso. Diante disso, “o manual de exercícios ginásticos dos anos 1890 é, por outro 

lado, também, e pela primeira vez, um manual de jogos escolares. É numa organização nova 
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[...] que esses jogos se tornam ‘esportes’, na França, a partir dos anos de 1880” 

(VIGARELLO; HOLT, 2012d, p. 472).  

Foi o início de uma multiplicação de atividades esportivas as quais se difundiram na 

sociedade no fim do século XIX, período em que foram percebidas como símbolo da 

modernidade e do progresso. No decorrer do tempo, as práticas físicas foram adotadas por 

uma população ávida pela possibilidade de construir o corpo através do esforço próprio, 

segundo o modelo que melhor representasse o século XX, ou seja, aquele corpo cuja condição 

física foi renovada e aperfeiçoada por efeito de intensos e repetitivos treinamentos. Da mesma 

maneira, cresceram os manuais de exercícios físicos sugerindo variados métodos para 

construir um corpo mais belo e flexível. Foram percebidos também, nessa época, os conflitos 

quanto aos movimentos corporais recomendados, existindo diversos autores aconselhando 

sobre múltiplas atividades para alcançar o modelo de corpo pretendido no século XX. Sobre 

esse conjunto de métodos de exercícios, organizados em manuais por diferentes educadores, 

Vigarello (2011, p. 199) esclarece: 

Mas a todas essas referências vai se opor ainda Pierre de Coubertin, que 

privilegia as técnicas dos esportes e das competições para prometer uma total 

“perfeição corporal”. Oposições dispersas sem dúvida, querelas pessoais 

também, mas que revelam o triunfo definitivo do exercício “construído”, o 

de movimentos sistematizados, mecânicos e precisos, controlados com o 

único objetivo de aumentar os recursos físicos: neles, o corpo seria educado 

de acordo com um código analítico de progressão, músculo após músculo, 

parte após parte. 

 

Ainda de acordo com Vigarello (2011), essas atividades físicas propostas tem em 

comum a referência a uma ideia de treinamento do corpo, que consiste na execução de 

exercícios planejados e continuados, objetivando o gradual desenvolvimento dos 

desempenhos físicos do indivíduo em conformidade com a intensidade dos esforços aplicados 

na execução. Dessa forma, é proposto pelos treinadores um programa de métodos eficientes, 

contendo as determinações do tempo de realização, da força e/ou velocidade necessárias e da 

frequência para obter os resultados previamente calculados. Assim, popularizaram-se os 

esportes, os jogos e os treinamentos ao lado das ginásticas, visto que estas não se apagaram 

nesse início do século XX, pelo contrário, ainda prevalecem nos ginásios, ambientes 

domésticos, academias, escolas, etc. e foram incorporadas nas pedagogias esportivas. 

Pretendeu-se, nesse século, não somente ampliar o número de indivíduos esportistas, 

mas a massificação dos esportes. As escolas tornaram-se, então, o lugar de iniciação à prática 

esportiva. As pedagogias da educação física foram reformuladas para aproximar os jovens, 
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ainda na escola, e transformar o exercício físico em uma prática habitual, para isso, foi 

necessário substituir as velhas disciplinas e os pátios cobertos das instituições escolares pela 

prática versátil dos esportes, realizados em espaços diversificados. Além do mais: 

[...] as demonstrações de ginástica, seguidas do espetáculo esportivo, 

também tiveram um papel pedagógico importante na compreensão de uma 

utilização adequada do tempo e, sobretudo de possíveis divertimentos sadios. 

De um certo modo, exerceram uma dupla função: aquela de demonstrar as 

energias físicas preservadas em uma aparência considerada ideal, de revelar 

características físicas ideais para o homem moderno, atuando portanto em 

um plano individual e, ao mesmo tempo, atuando em um plano mais geral, 

apresentando divertimentos úteis e interferindo assim na saúde das 

populações (SOARES, 2008, p. 79-80). 

 

Dessa forma, contando inclusive com a intervenção de políticas estatais26, inaugurou-

se uma educação esportiva das massas, a partir da qual as diversas motricidades triunfaram na 

modernidade, ocupando também os tempos livres e as horas de lazer da população: o século 

XX, bem como o século que se segue, não permite mais a ausência de movimento, não tolera 

a inércia dos corpos dos sujeitos modernos. Tornou-se fundamental a contínua perseguição do 

padrão estético por meio de variadas mobilidades, as quais causam o esgotamento das forças 

do corpo ao mesmo tempo em que modelam as suas formas. 

Multiplicaram-se as técnicas e os tratamentos contra a obesidade, fundamentados em 

discursos científicos que alertavam e apavoravam os indivíduos sobre os seus males para a 

saúde, estabelecendo uma maior expectativa de vida quanto menor fosse o peso corporal. A 

partir daí, o sedentarismo foi denunciado, a magreza se impôs definitivamente e a 

preocupação com a gordura tornou-se insistentemente presente, largamente disseminada entre 

a população sob uma forma de fobia compartilhada por todos. Dessa maneira, emagrecer 

transformou-se em uma obrigação e aquele que não se adaptasse ao novo padrão corporal era 

sentenciado como um sujeito fracassado em se transformar, incapaz de cuidar do próprio 

corpo e de sua saúde.  A respeito desse momento, Vigarello (2012c, p. 287-288) acrescenta:  

                                                           
26 Autoridades políticas mobilizaram-se com a elaboração de programas que incentivavam a população à prática 

esportiva, sendo motivadas pelos resultados de suas nações em competições esportivas internacionais. Sobre essa 

valorização da cultura esportiva no pós-guerra do século XX, Vigarello (2011, p. 235-236) comenta que, em 

razão do fraco rendimento dos atletas franceses nos jogos olímpicos de Roma em 1960, a França mergulhou num 

sentimento mútuo de consternação, daí “o Estado-providência legitima o objetivo esportivo, e isso reforça e 

oficializa uma administração, a criação de uma secretaria de Estado e, por fim, um Ministério dos Esportes. A 

sequência é conhecida: votação de uma lei-programa integrada ao plano quadrienal sobre os equipamentos 

esportivos em 1961-1965, criação de ‘conselheiros esportivos’, e, ainda, de ‘educadores esportivos’, 

encarregados de uma seleção dos jovens, coorte de instruções ministeriais para que a escola se torne um lugar de 

‘iniciação esportiva’ e a meia-jornada de esporte se torne um local de ‘aperfeiçoamento esportivo’”. 
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A aparência “atlética”, de linhas sólidas, é pela primeira vez considerada a 

da “normalidade”. O corpo dos anos de 1920 é mencionado diversamente do 

que o era até então, numa afirmação determinante. O elemento dinâmico tem 

agora um lugar que antes não tinha: “Só o músculo é nobre”. A tonicidade 

adivinha-se sob a estática, o movimento sob as curvas [...] O corpo dos anos 

de 1920 simplesmente perfila a imagem do corpo atual. 

 

Nessa sociedade, a autotransformação corporal é valorizada e esperada por seus 

indivíduos, assim, o treinamento físico tornou-se rotina e fez aumentar, com isso, o tempo 

despendido para se dedicarem exclusivamente aos cuidados com seus corpos, todos movidos 

pelo desejo de se adaptarem e mostrarem na própria carne os efeitos desse trabalho de 

transformação anatômica. Dessa maneira, o músculo se torna um modo de vida (COUTINE, 

2005) e passa a determinar todas as ações do sujeito contemporâneo que tenta combinar, 

incansavelmente, os momentos para o trabalho, divertimentos, estudos, relações pessoais e, 

enfim, para o aperfeiçoamento muscular. 

A velhas pedagogias escolares, militares e religiosas não necessitam mais de dizer a 

cada um o que deve fazer, pois a cultura da aparência e da saúde perfeita penetrou o cotidiano 

da população: exercitar-se torna-se o único caminho possível para vencer as moléstias, as 

adiposidades, as formas “anormais”, a flacidez da carne, os efeitos do tempo, a morte. A cura 

é movimentar-se. Os valores da atividade física atravessaram os muros dos velhos ginásios do 

século XIX e espalharam-se pelas paisagens públicas e academias do século XXI, agora 

praticada por crianças, jovens, adultos e idosos, obedecendo a uma ordem que é geral. Cada 

indivíduo está a governar o próprio corpo. O corpo perfeito e saudável torna-se, portanto, um 

dever individual e um objetivo geral. 

Dessa autonomia e responsabilidade nos procedimentos de cuidados com o próprio 

corpo podemos perceber “uma vontade de uniformidade, de adaptação à norma e constituição 

de modos de existência conformistas e egoístas, visando a procura da saúde e do corpo 

perfeito” (ORTEGA, 2003, p. 63). Por esse motivo, as preocupações individuais estão 

voltadas para a aparência, performances corporais, rigidez da carne, cultura do músculo, ou 

seja, para a construção do próprio corpo em consonância com o modelo instituído, cujo 

trabalho dá-se sob uma autovigilância, um autocontrole, bem como sob os olhares alheios que 

reparam com atenção os movimentos do corpo com a expectativa de sua conversão. Assim, 

adaptar-se é comprovar a capacidade do sujeito de cuidar de si mesmo, de transformar-se, e, 

ao mesmo tempo, é escapar da dura observação da sociedade atual, isso porque “a 

moralização decorrente chega a ser implacável no julgamento àqueles que não conseguem se 

adequar: os indolentes, os incapazes, os fracos” (SIBILIA, 2009, p. 36). À vista disso, 
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somente sendo idêntico a tantos outros corpos o indivíduo torna-se protegido das acusações 

sociais sobre uma fraqueza de vontade ou um defeito de caráter, decorrentes da inadequação 

corporal.  

O Brasil do século XX também reproduziu as pedagogias que pretendiam a 

massificação da atividade física. Na década de 1970, grandes campanhas esportivas foram 

realizadas valorizando essa prática: a Mexa-se e a Esporte para Todos (EPT) (SANT’ANNA, 

2014). Consistiam em ações publicitárias e estatais que objetivavam a conscientização da 

população para a adoção de hábitos saudáveis por meio dos exercícios físicos e o combate do 

sedentarismo. Sobre essa época, Sant’anna (2014, p. 158) esclarece: 

 

Assim, na mesma década do milagre econômico e da crise do petróleo, a 

atividade física “entrou em alta”. Uma ampla divulgação do teste cooper, 

importado pelo brasileiro Cláudio Coutinho, contribuiu para transformar a 

experiência do jogging numa atividade de lazer digna de nota: “a saúde está 

na moda”, “as pessoas estão correndo”, nos parques, nas calçadas, em pistas 

de corrida ou fora delas. Desde então, uma curiosa divisão entre os seres 

humanos de todas as idades e classes sociais foi banalizada: os ativos e os 

sedentários. Dois grupos em constante oposição. Os primeiros tenderam a 

ser vistos como pessoas do bem, já os sedentários, nem tanto. 

 

Daí houve uma explosão de academias de ginástica nas cidades brasileiras e a 

insistente circulação de imagens de corpos jovens, magros, musculosos, trabalhados por meio 

da “malhação”. As publicidades, revistas, programações de televisão, filmes, etc., traziam os 

discursos que incentivavam e valorizavam o músculo, o corpo tonificado, os desempenhos 

físicos, o auto-aperfeiçoamento individual, o qual se tornara um objetivo moralmente 

admirável por uma sociedade cada vez mais competitiva e comprometida com a superação de 

si. 

 

3.3 O corpo da mulher: a carne culpada, contemplada, explorada 

 

O corpo feminino é envolvido pelo silêncio. Fala-se dele, mas ele se cala, pois a 

mulher não foi autorizada a tomar a palavra para falar do próprio corpo e de si mesma. A voz 

masculina construiu todas as representações seculares do que é ser mulher, qual o seu papel e 

lugar na sociedade, por conseguinte, o mutismo se impôs sobre ela violentamente, tendo a sua 

voz desqualificada e ocultada na história: “O homem diz o que sabe, a mulher diz o que 

agrada; um para falar tem a necessidade de conhecimento, o outro do gosto; um deve ter como 
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objeto principal as coisas úteis, a outra agradáveis”, assim dizia Rosseau em sua época, e esse 

dizer ecoa na longa história até a proximidade de nossos dias. Outros filósofos e cientistas, 

evocando uma suposta natureza do corpo para justificar a sua reclusão, também concorreram 

para apontar o lugar social da mulher, aquele do espaço doméstico, ou seja, “o privado e seu 

coração, o santuário do lar. Fora do lar, as mulheres são perigosas para a ordem pública” 

(COLLING, 2004, p. 15). 

Para os antigos, a morfologia dos corpos do homem e da mulher foi construída pela 

natureza ante a necessidade de assegurar a continuidade da espécie. Acreditavam que os 

órgãos genitais femininos e masculinos possuíam igual importância e utilidade, sendo 

essencial a existência do prazer27, inclusive o feminino, para a realização da concepção. No 

entanto, à medida que a ciência médica avançava e uma nova biologia surgia, o prazer 

feminino era considerado cada vez mais desnecessário na efetivação do nobre projeto da 

procriação e, por conseguinte, as diferenças entre homens e mulheres acentuaram-se em nossa 

cultura. Dessa forma, o corpo da mulher passou a ser temido, controlado e regulado na 

sociedade, sendo-lhe o sexo negado ou restringido e o seu orgasmo, agora sensação inútil, 

tornado perigoso para a ordem social. Diante disso, a constituição física dos corpos 

determinou também uma constituição moral e intelectual, assim: 

O conjunto das relações estabelecidas entre homens e mulheres se 

encontram, a partir disso, redefinidas. Os partidários da subordinação da 

mulher recorrem à biologia. Jean-Jacques Rousseau, no quinto livro de 

Emílio, havia apontado as diferenças, consideradas naturais, que distinguiam 

os dois sexos. O macho, ativo e forte, é macho em certos momentos. A 

mulher é mulher em cada instante de sua vida. Tudo, nela, evoca seu sexo. 

Portanto, é necessário lhe garantir uma educação particular. A crença 

segundo a qual os avanços da civilização acentuam a diferença entre o 

homem e a mulher embasa solidamente a divergência dos papéis. Esta 

divisão, acredita-se, deve ordenar todas as relações sociais, sobremaneira o 

discurso e o jogo amoroso (CORBIN, 2012c, p. 187). 

 

Em nossa sociedade é construído, cultural e historicamente, o discurso que constitui 

“homens” e “mulheres” e define os seus destinos e seus desejos, fundamentado na diferença 

inscrita em seus corpos. A partir desse discurso, é estabelecido o papel social da mulher que, 

antes de qualquer possibilidade de escolha, deve-lhe severa obediência. Essa marca da 

diferenciação sexual vai determinar os lugares, as posições, os deveres, as vontades que 

                                                           
27 Há mais de mil anos, segundo a tradição hipocrática, acreditava-se que “nada vem à existência na ausência de 

prazer” (CORBIN, 2012c, p. 185), tornando-se, dessa maneira, o prazer masculino e o feminino, elementos 

indispensáveis para a procriação. Daí é composta uma relação lógica entre “o prazer e a fertilidade, entre a 

frigidez e a esterilidade” (CORBIN, 2012c, p. 186). 
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competem àquelas que nasceram no sexo feminino, ou seja, a partir da anatomia de seu corpo 

é determinado um modelo de comportamentos, proibições e interdições. Dessa forma, com 

base em suas características biológicas, é traçada a sua história de liberdade ou de submissão, 

conforme explica Kehl (2016, p. 40): 

A cultura europeia dos séculos XVIII e XIX produziu uma quantidade 

inédita de discursos cujo sentido geral foi promover uma perfeita adequação 

entre as mulheres e o conjunto de atributos, funções, predicados e restrições 

denominado feminilidade. A ideia de que as mulheres formariam um 

conjunto de sujeitos definidos a partir de sua natureza, ou seja, da anatomia e 

suas vicissitudes, aparece nesses discursos em aparente contradição com 

outra ideia, bastante corrente, de que a “natureza feminina” precisaria ser 

domada pela sociedade e pela educação para que as mulheres pudessem 

cumprir o destino ao qual estariam naturalmente designadas. 

 

Naquela época circulavam os discursos científicos, religiosos e filosóficos que 

acionavam o contexto da biologia, do sexo anatômico, para explicar e determinar o “universo 

feminino” ao qual as mulheres são compelidas a pertencer, estabelecendo as verdades sobre a 

natureza de seu corpo. A respeito dos lugares sociais marcados para a mulher, Beauvoir 

(2016b, p. 11) diz: “Ninguém nasce mulher: torna-se. Nenhum destino biológico, psíquico, 

econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da 

civilização que elabora esse produto intermediário entre macho e o castrado, que qualificam 

de feminino”. Acrescenta, ainda, que o corpo irradia a subjetividade e a partir dele são 

traçados os limites do campo no qual a mulher se constitui como sujeito. 

São essas marcas das diferenças corporais as mais valorizadas na sociedade, podendo 

determinar os destinos das crianças ao nascerem, pois os significantes “menino” e “menina” 

indicam “não apenas uma diferença anatômica, mas o pertencimento a um de dois grupos 

identitários carregados de significações imaginárias” (KEHL, 2016, p. 23). Assim, quando 

nasce uma mulher é obrigatoriamente inscrita no grupo marcado pela passividade, fragilidade, 

suavidade, inércia, recato, e compelida ao espaço doméstico no qual “reinará” e cumprirá com 

a “vocação da maternidade”. Porém, quando nasce um homem é insuflado o orgulho da 

virilidade, valorizado o seu sexo e, então, é preparado para os grandes desígnios da vida, 

sendo permitida a ele a concretização de todas as promessas que à sua anatomia foram 

reservadas pela cultura na qual está inserido.  

A infância da mulher, período da vida na qual já sonha com a sua futura passividade, 

constitui-se apenas como o um momento de transição para o grande destino já traçado 

historicamente que é o casamento, “uma vez púbere, o futuro não somente se aproxima, 
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instala-se em seu corpo, torna-se a realidade mais concreta” (BEAUVOIR, 2016b, p. 75). 

Devido às limitações impostas socialmente pelo sexo de seu corpo, o tempo a arrasta para a 

trama que ela não pôde escolher: a espera do Homem. Valorizado na sociedade, “o casamento 

não é apenas uma carreira honrosa e menos cansativa do que muitas outras: só ele permite à 

mulher atingir a sua integral dignidade social e realizar-se sexualmente como amante e mãe” 

(idem, p. 76). Assim, ela abandona o lar dos pais, onde vivia sob o domínio paterno, para se 

sujeitar a um novo senhor, o seu marido, que exercerá todo o poder sobre o seu corpo, que 

nunca a pertenceu. 

A respeito dos casamentos, durante muito tempo, os contratos matrimoniais eram 

tratados entre homens, o sogro e o genro, que dispunham da mulher dada em casamento como 

uma propriedade. Sem liberdade de escolha, o casamento representava para ela o seu sustento 

e o seu destino. Deveria corresponder às expectativas da sociedade gerando filhos e satisfazer 

os interesses sexuais do marido. O matrimônio também era o único meio para as jovens 

participarem da coletividade e, se ficam solteiras, são desprezadas pela sociedade e seus 

corpos condenados à invisibilidade. 

Por um longo período, o conceito sobre uma suposta natureza feminina foi 

requisitado pelos discursos para definir uma subjetividade compartilhada por todas as 

mulheres, ou melhor, uma subjetividade universal construída para assegurar que a mulher 

realize o destino ao qual estaria “naturalmente” designada. Assim, homens empenharam-se a 

escrever, ao longo da história, sobre supostas diferenças as quais submergiam, cada vez mais, 

as mulheres em uma condição de inferioridade e dependência em relação ao sexo masculino. 

Além disso, definiam aquilo que elas poderiam ser e apontavam o lugar na sociedade que 

poderiam ocupar, sempre sob a vigilância de certos homens, os quais seriam seus pais, imãos 

ou maridos. O mundo foi traduzido e ordenado sob a ótica masculina, dessarte: 

 

Legisladores, sacerdotes, filósofos, escritores e sábios empenharam-se em 

demonstrar que a condição subordinada da mulher era desejada no céu e 

proveitosa à Terra. As religiões forjadas pelos homens refletem essa vontade 

de domínio: buscaram argumentos nas lendas de Eva, de Pandora, puseram a 

filosofia e a teologia a serviço de seus desígnios (BEAUVOIR, 2016a, p. 

19). 

 

Esses debates persistiram, ainda, no pensamento das Luzes, quando os filósofos 

iluministas defendiam a supremacia da razão e a liberdade do indivíduo, no entanto, com 

relação à mulher, acreditavam que a sua felicidade estava unicamente depositada na união 

matrimonial, justificada como uma necessidade feminina em virtude das particularidades de 
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seu corpo e da sua capacidade procriadora. Kehl (2016, p. 46) esclarece, no contexto do 

Iluminismo e da Revolução Francesa, que: 

Se o conceito de natureza como explicador universal tem, por um lado, valor 

emancipador em sua conexão com o desencantamento, ao deslocar o homem 

do centro de um universo projetado por Deus e eliminar toda causa 

metafísica para as ações humanas, por outro, quando se trata da mulher, 

torna-se um argumento poderoso para escravizá-la às vicissitudes de seu 

corpo. Poucos homens, mesmo entre os intelectuais mais revolucionários, 

aceitaram o estado de abandono que parecia ameaçar seus lares, seus filhos e 

a vida conjugal em decorrência da fúria com que as mulheres se atiraram às 

manifestações das ruas nas revoluções de 1789 e 1848.  

 

Os séculos XVIII e XIX foram transformados por discursos que aspiravam à 

liberdade e autonomia do indivíduo, ou melhor, à emancipação somente masculina, pois esses 

discursos não alcançavam a mulher, que, ainda neste momento, continuava condenada à 

natureza de seu corpo. Multiplicaram-se os discursos científicos que abordavam, cada vez 

mais, aquelas características anatômicas as quais diferenciavam homens de mulheres, 

elaborando um saber que sujeitava a moral do indivíduo à anatomia de seu próprio corpo, para 

isso, “os cientistas não cessam de explorar aquilo que distingue os homens e as mulheres em 

sua anatomia e fisiologia” (CORBIN, 2012c, p. 187)28.  

Apesar de, por vários séculos, ser reservada ao silêncio e impedida de exprimir a sua 

vontade, se falou obsessivamente sobre a mulher, no entanto “as Luzes e a ciência nem 

sempre são as melhores conselheiras. Muitos filósofos encontram nas ciências sociais e na 

medicina argumentos suplementares para demonstrar a inferioridade das mulheres” 

(PERROT, 2007, p. 23)29. Nessa época, os cientistas estavam empenhados em descrever um 

corpo-biológico, ou melhor, uma estrutura anatômica observável e previsível dominada por 

leis que faziam acreditar ser advindas da natureza e, por essa razão, irrefutáveis. Porém, 

esqueciam-se ou ignoravam que esse corpo não está abandonado à sua natureza, isso porque 

                                                           
28 Segundo Corbin (2012c), a biologia do século XVIII passou a questionar o orgasmo feminino, sendo 

contestada a sua utilidade na procriação. Dessa forma, o gozo da mulher “aos olhos de médicos dedicados à 

observação clínica, parece ainda mais perigoso por não ser mais necessário. As manifestações epiléticas do 

orgasmo feminino, sua proximidade com a histeria, cuja ameaça se acentua e se transforma, sugerem o risco de 

uma liberação de forças telúricas” (CORBIN, 2012c, p. 187). Foi também nesse contexto que descobriram a 

ovulação espontânea da mulher durante certos períodos, independemente da relação sexual e da manifestação de 

prazer. Assim, os órgãos do corpo feminino foram objetos de um discurso que os submetia à própria natureza, os 

seus ovários e o sangue periódico da menstruação foram requisitados, nesta época, para substanciar as 

explicações de uma “incompetência natural” da mulher, para reforçar a ideia de um corpo enfraquecido e doente. 
29 Perrot (2007, p. 23) prossegue com seu argumento: “De Rousseau a Auguste Comte: ‘[...] não se pode, hoje, 

contestar seriamente a evidência da inferioridade relativa da mulher, muito mais imprópria do que o homem à 

indispensável continuidade, tanto quanto à alta intensidade, do trabalho mental, seja em virtude da menor força 

intrínseca de sua inteligência, seja em razão de sua maior suscetibilidade moral e física’”. 
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os valores, os costumes e as leis que o submetem são construídos historicamente na 

sociedade, e a partir desses conceitos o sujeito experimenta o seu próprio corpo e assume uma 

posição no mundo.  

Desse modo, o corpo humano não é apenas biologia, os valores que lhe são 

atribuídos refletem o contexto social, econômico e histórico no qual ele existe. Em seu livro O 

segundo sexo, Beauvoir (2016b, p. 83) esclarece que “a humanidade não é uma espécie 

animal: é uma realidade histórica”, comentário esse que contraria o pensamento difundido em 

poucos anos atrás, aquele que reduz a mulher a um organismo sexual destinado, unicamente, a 

garantir a multiplicação da espécie humana. Daí, a mulher se via escravizada ao seu próprio 

corpo, domada por uma “natureza” à qual deveria aceitar para cumprir com a sua missão 

procriadora, mas não lhe competia decidir sobre o momento certo para a concepção ou sobre a 

quantidade de descendentes. Dessa forma, o mundo e a história lhe foram negados e a sua 

vontade foi subtraída por desejos masculinos. 

Assim foi desde a formação das sociedades primitivas, permaneceu nos governos e 

reinados instituídos por mulheres, prosseguiu com a ascensão da razão nos séculos das 

luzes30, resistiu aos movimentos libertários que se dispersaram pelo mundo. A mulher sempre 

esteve sob a dependência do homem, até mesmo em épocas em que essa dependência não era 

reconhecida e imposta, como nos momentos remotos que antecedem o triunfo do patriarcado. 

Sobre isso, Beauvoir (2016a, p. 112-113) comenta: 

Desde a origem da humanidade, o privilégio biológico permitiu aos homens 

afirmarem-se sozinhos como sujeitos soberanos. Eles nunca abdicaram o 

privilégio; alienaram parcialmente sua existência na Natureza e na Mulher, 

mas reconquistaram-na a seguir. Condenada a desempenhar o papel do 

Outro31, a mulher estava também condenada a possuir apenas uma força 

precária: escrava ou ídolo, nunca é ela que escolhe seu destino. “Os homens 

fazem os deuses; as mulheres adoram-nos”, diz Frazer. São eles que decidem 

se as divindades supremas devem ser femininas ou masculinas. O lugar da 

mulher na sociedade sempre é estabelecido por eles. Em nenhuma época ela 

impôs sua própria lei. 

 

Sem direito à instrução e confinada no lar, onde permanecia distante de qualquer 

relação social, a mulher estava condenada a um completo estado de desconhecimento que a 

                                                           
30 Apesar de, nessa época do ideal democrático, existirem discursos filosóficos que denunciavam a submissão da 

mulher por uma questão de educação e não pela natureza de seu sexo, a condição feminina permaneceu, por 

anos, humilhada frente ao poder masculino da sociedade patriarcal.  
31 Quando na intenção de se referir ao dualismo homem e mulher, Beauvoir (2016a) utiliza o termo “Outro” para 

a diferenciação e explica: “A mulher determina-se e diferencia-se em relação ao homem, e não este em relação a 

ela; a fêmea é o inessencial perante o essencial. O homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro” (BEAVOIR, 

2016a, p. 12-13), é o que restou, portanto, dessa divisão. 
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paralisava diante das situações de violência e opressão, por essa razão tudo aceitava e 

suportava. Tomaram-lhe a autonomia para conduzir sua vida, não tinha capacidade civil e 

política, sua palavra não tinha valor diante de um júri. Não havendo leis, costumes ou religião 

que a amparasse, estava, assim, abandonada à própria sorte, ou melhor, governada pela 

vontade de um homem a quem pertenciam o seu corpo e a própria vida. Acreditava-se que o 

corpo da mulher carregava o próprio mal e a culpa por ter induzido Adão ao pecado e 

motivado a queda da humanidade. Alguns até faziam acreditar que sua alma não era imortal, 

como a do homem. Portanto, a sua voz não era ouvida, o seu corpo não a pertencia, não 

possuía sequer uma alma.  

O mundo pertencia aos homens, que participavam ativamente na construção da 

realidade e escreviam a história das transformações enquanto as mulheres apenas observavam, 

ou melhor, ocupavam a passiva posição de espectadoras assistindo às mudanças que ocorriam 

no mundo e em si mesmas, visto que “as mulheres não representavam a si mesmas. Elas eram 

representadas [...] Ainda hoje, é um olhar de homem que se lança sobre a mulher” (DUBY, 

1992 apud PERROT, 2007, p. 24). Portanto, a definição da mulher e a representação de seu 

sexo foram construídas pelos homens, de modo a assegurar a perpetuação de uma dessimetria 

a qual arrasta o corpo feminino para a posição de inferioridade através dos tempos. Em razão 

de particularidades da anatomia de seus corpos, que as afastam da normalidade masculina, 

foram encerradas numa longa história de submissão, por consequência, às mulheres cabia o 

destino escolhido pelos homens: elas eram o que Eles permitissem que fossem. Com a 

finalidade de explicar a delimitação do espaço social reservado à mulher, Colling (2004, p. 

16) expressa: 

Foi em nome da alteridade feminina, foi em nome da oposição 

masculino/feminino que as mulheres se viram confinadas em seu papel 

maternal e doméstico. Como o corpo é o primeiro lugar da inscrição, a 

sociedade sempre leu, encarou a mulher a partir de seu corpo e de suas 

produções, fechando-a na reprodução e na afetividade. 

 

O século XIX assistiu à chegada do maquinismo das sociedades industriais, bem 

como à promessa da emancipação do sexo feminino no corpo social. Em virtude da 

necessidade de um maior número de mão de obra atuando nas fábricas, as mulheres foram 

aceitas como operárias e conquistaram, com isso, uma importância econômica. De acordo 

com Beauvoir (2016a, p. 165-166): 

Como o súbito desenvolvimento da indústria exige uma mão de obra mais 

considerável do que a fornecida pelos trabalhadores masculinos, a 
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colaboração da mulher é necessária. Essa é a grande revolução que, no 

século XIX, transforma o destino da mulher e abre, para ela, uma nova Era. 

Marx e Engels medem-lhe todo o alcance e prometem às mulheres sua 

libertação ligada à do proletariado. 

 

Todavia, essa requisição feminina para participar do sistema de produção industrial 

transformou-se em uma nova modalidade de exploração. Sua força produtiva, além de ser 

mais barata para os empregadores que a mão de obra masculina, estava mais disponível por 

longos períodos de tempo de trabalho (em algumas fábricas, chegavam trabalhar 17 horas por 

dia, portanto, trabalhavam mais e por menor custo). Dessa maneira, aceitando longos turnos 

de trabalho por baixos salários, a classe proletária masculina enxergou na mulher a ameaça da 

perda de postos de emprego, isso porque, por muitas vezes, foram elas preferencialmente 

admitidas pelo empregador. Mas, diante dessas circunstâncias, não ocorreu a imediata 

solidariedade do proletariado prometida por Marx e Engels com a consequente emancipação 

do sexo feminino. 

Assim, a exploração que ocorria em ambiente doméstico se estendeu para o meio da 

produção e somente mais tarde, quando integraram a vida sindical, as mulheres souberam 

unir-se e lutar por direitos trabalhistas (BEAUVOIR, 2016a). Muito lentamente o trabalho 

feminino foi regulamentado, garantindo, consequentemente, para as mulheres trabalhadoras 

uma certa segurança no ofício e uma dignidade limitada, isso porque, no atual contexto do 

mercado, ainda existem diferenças nas condições de trabalho motivadas pelo sexo do 

indivíduo produtivo. 

No fim século XIX, após o estabelecimento da ordem sobre os antigos conflitos que 

agitavam o cotidiano das cidades, os espaços reservados para homens e mulheres foram 

redefinidos rigorosamente e a oposição masculino/feminino intensificada. Cada vez mais as 

mulheres foram afastadas das ruas, não mais participavam da vida pública, encontravam-se, 

pois, encurraladas pelas alvenarias frias no interior das construções e estranhas à sociabilidade 

entre homens. Assim, a sua imagem, ocupando o imaginário masculino, saía dos sonhos dos 

homens e concretizava-se nas paisagens das cidades, nos objetos de decoração, nos 

monumentos públicos, nas artes, nos anúncios publicitários, tornando-se, dessa maneira, uma 

presença obsessiva, uma vez que, “a cidade sonha com a mulher e, tendo-a retirado do campo 

do real, toma-a como emblema, investe-a de símbolos, cerca-a de fantasmas. Ausente da 

sociedade e do espaço público, a mulher está por toda a parte e se oferece à vista” (PERROT, 

2005, p. 169). 
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O corpo feminino, o qual fora conduzido para o interior das edificações que se 

integravam à paisagem das cidades juntamente com as figuras masculinas transitando 

livremente pelas ruas em seus lazeres e afazeres profissionais, era reproduzido, pelos homens, 

de modo insistente do lado de fora, ornamentando o cenário da vida urbana. Eram 

representações masculinas sobre uma feminilidade ambígua, visto que coexistiam em um só 

sexo, dividindo os mesmos espaços e períodos históricos, a figura da mulher maternal e a 

erótica, a virginal e a libertina, a da salvação e a do pecado, a do aconchego e a da repulsa, a 

que restitui a paz do homem e o põe em desgraça. Sobre esses dualismos inerentes às 

representações femininas, Perrot (2005, p. 179) esclarece: 

A mulher é ao mesmo tempo o sangue e os lírios, branca madona, lilial 

jovem das auroras transparentes e cheias de promessas e pérfida Salomé das 

tardes púrpuras; a vítima e o carrasco; amazona liberta e guerreira, rainha 

dos bosques e das fantásticas cavalgadas, e a criança ingênua e carinhosa; 

água e o fogo, a liberdade das florestas e o afundar dos pântanos nauseantes; 

a Virgem e a prostituída... [...] A mulher atrai e repele. Abrigo, ela é também 

abismo sem fundo. Lareira calorosa, ela é também armadilha que encerra e 

mutila. O corpo da mulher é um mistério; seu sexo aniquila o homem no 

prazer, emascula-o. 

 

A aparência do corpo da mulher deve atender às expectativas masculinas e ostentar, 

em determinadas épocas, por meio de vestimentas e joias que o recobrem, a fortuna e posição 

social do marido32, quando casada. Denudando-se com o passar dos séculos, o corpo foi se 

tornando mais exposto à visão e, por conseguinte, maiores ficaram as cobranças sobre suas 

carnes denunciadas. A história do corpo testemunhou várias transformações de concepção 

sobre uma corporeidade, que fabricaram o corpo conforme a época de sua inscrição. Assim, 

da noção de uma imobilidade corpórea para a de um corpo ativo e transformativo, 

concorrendo para as práticas de comprimir as curvas com cintas e corpetes por baixo das 

vestes ou para os movimentos performáticos que levam à exaustão física a fim de alcançar a 

desejada transformação do corpo, tornou-se possível verificar a preocupação sempre presente 

na história com a dimensão corporal.  

Em algumas épocas essa inquietação cumpriu-se mais intensa nas sociedades, mas 

foi o corpo feminino que se tornou objeto de uma maior cobrança ligada à estética. A mulher 

deve, obrigatoriamente, ser bela, e ser bela significa obedecer ao que foi posto como o padrão 

                                                           
32 Sobre os significados que a vestimenta assumia entre os séculos XVI e XVIII, Priore (2014, p. 190) comenta 

que, sendo “instrumento de regulação política, social e econômica, as ‘leis suntuárias’ existiam para manter 

visíveis os níveis sociais de quem se vestia. O luxo de tecidos e bordados era apanágio da aristocracia, pois seus 

membros não podiam ser confundidos com os das camadas emergentes”. 
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de beleza para o momento histórico-cultural ao qual ela pertence. Assim é hoje, assim foi 

desde as épocas mais antigas. Vigarello (2012c, p. 133-134) descreve que: 

“Toda a decoração de uma corte eram as damas”. Catarina de Médici dá um 

exemplo marcante disso em meados do século XVI: a casa da rainha 

aumenta, faz-se opção explícita pela beleza, a vigilância da aparência e das 

maneiras é constante. Com uma consequência maior: a sanção de toda 

negligência estética. A corte de Catarina tem quase um regulamento: 

“Exigência expressa às damas e moças para se adornarem [...]. Que pareçam 

deusas [...]. Do contrário eram admoestadas por ela e objeto de reprimenda”. 

 

A mulher é o espetáculo do homem, assim, todo sofrimento é legítimo para se 

apresentar bela. Logo, soma-se às atividades domésticas as ocupações com a beleza, 

ocorrendo uma dedicação mais insistente com a aparência e uma ansiedade com o 

prolongamento de sua juventude. Segundo Sant’Anna (2005, p. 121), concordando como que 

já foi mencionado, “a insistência em associar a feminilidade à beleza não é nova. A ideia de 

que a beleza está para o feminino assim como a força está para o masculino, atravessa os 

séculos e as culturas”. Portanto, a preocupação com a aparência não é restrita ao nosso tempo.  

O desenvolvimento do capitalismo, o surgimento de uma cultura midiática mais 

abrangente, as tecnologias da comunicação e o consumismo desenfreado estimulam essa 

preocupação com a aparência, fabricando, a todo momento, padrões estéticos a serem 

seguidos e apontando quais os comportamentos necessários para alcançá-los. Em razão disso, 

no Brasil dos anos cinquenta, por exemplo, as belas aparências de personalidades femininas 

estampavam as diversas revistas com o propósito de estimular o embelezamento das mulheres 

conforme os interesses econômicos e padrões morais da época (SANT’ANNA, 2005). Dessa 

maneira, os “segredos de beleza” passaram a ser acessíveis a todas através dos manuais 

compartilhados em revistas, propagandas, programas de televisão, rádio, etc., aconselhando 

outras mulheres sobre a importância de cuidar do corpo e de se fazer bela, habitualmente. Por 

conseguinte: 

No final da década de 50, a beleza parece ter se tornado um “direito” 

inalienável de toda mulher, algo que depende unicamente dela: “hoje é feia 

somente quem quer”, por conseguinte, recusar o embelezamento denota uma 

negligência feminina que deve ser combatida (SANT’ANNA, 2005, p. 129). 

 

Agora, com os segredos da boa aparência revelados publicamente e com o 

desenvolvimento de um mercado de produtos industrializados voltados para a estética e os 

cuidados corporais, a obrigação de se fazer bela instaurou-se na sociedade, sendo, a partir 
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disso, cada mulher responsável unicamente por sua beleza e culpabilizada por sua feiura. 

Acentua-se, assim, a necessidade de dissimular a velhice, a feiura, a gordura, a flacidez do 

corpo, pois essas características tão naturais e, por isso,  inevitáveis, tornaram-se os grandes 

pecados de nosso tempo que condenam mulheres à reprovação social. O corpo assume, hoje, 

um lugar de preocupação central, dessa forma: 

 

Diferentemente de nossas avós, não nos preocupamos mais em salvar a alma, 

mas sim o corpo da desgraça da rejeição social. Nosso tormento não é o fogo 

do inferno, mas a balança e o espelho. “Liberar-se”, ao contrário do que 

queriam as feministas, transformou-se em sinônimo de lutar, centímetro por 

centímetro, contra a decrepitude fatal – decrepitude, agora, culpada, pois o 

prestígio exagerado da juventude tornou a velhice vergonhosa (PRIORE, 

2014, p. 176). 

 

Essa mesma natureza do corpo que, durante a longa história da civilização, foi 

reclamada a fim de justificar a determinação dos diferentes lugares sociais de homens e 

mulheres é, hoje, domada e dissimulada, pois o que é “natural” tornou-se vergonha. O corpo 

feito de carne humilha a mulher, as marcas de sua efemeridade envergonham. 
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4 OUTROS ESPAÇOS E SUBJETIVIDADES CONTEMPORÂNEAS 

 

 

Face ao futuro que nos espera, nenhuma referência, 

nenhuma autoridade, nenhum dogma e nenhuma certeza se 

mantêm. Descobrimos que a realidade é uma criação 

compartilhada. Estamos todos pensando na mesma rede. 

Tal é nossa condição desde sempre, mas o ciberespaço a 

apresenta diante de nossos olhos com tamanha força que 

não podemos mais dissimulá-la. É chegado o tempo da 

responsabilidade.  

(Pierre Lévy). 

 

Neste capítulo destacaremos importantes características da cibercultura e do 

ciberespaço e, em seguida, procederemos com as análises propostas de nosso corpus, 

mobilizando, para isso, todos os pressupostos teóricos que foram discutidos anteriormente 

neste trabalho dissertativo.  

 

4.1 O ciberespaço e o fenômeno da cibercultura  

 

De acordo com Lemos (2013) e Lemos (2015), nos anos de 1960, em tempos de 

Guerra Fria, o governo americano deparou-se com a necessidade de construir uma ferramenta 

que possibilitasse a manutenção de sua comunicação estratégica mesmo diante de um desastre 

nuclear. Em 1969 na Califórnia, foi criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos 

a primeira rede de computadores à distância, a qual se tornou conhecida como ARPAnet33. 

Diante dos evidentes benefícios da comunicação entre redes, houve uma procura acentuada de 

pessoas que não trabalhavam para o governo solicitando o acesso a ARPAnet, como resultado 

dessa grande procura surgiu o interesse no projeto de criação de uma rede civil.  

 

Nos anos 80, outras redes foram criadas e se conectaram gradativamente. 

Mais tarde, entre o fim dos anos 80 e o início dos 90, a Internet se formou 

com a reunião dessas novas redes que estavam sendo criadas. A Internet é 

uma rede de redes, das quais uma das mais importantes é a World Wide Web 

(WWW) (LEMOS, 2013, p. 25). 

                                                           
33 Recebe esse nome devido à entidade que financiou o projeto de criação da nova rede, a saber: A Agência para 

Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa do governo americano – ARPA. 
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Assim, assistimos ao nascimento de um espaço imaterial que se expande fora de 

nosso espaço material conhecido pelas leis da física (WERTHEIM, 2001), ou seja, 

testemunhamos a criação de um domínio virtual o qual interliga redes de computadores e 

sujeitos compartilhando informações e interagindo entre si em práticas cotidianas. Esse 

ciberespaço34 integra-se à nossa realidade, modifica as nossas vidas e institui comportamentos 

nesse ambiente interconectado através dos discursos que nele são produzidos e circulam, 

permitindo, dessa maneira, outras possibilidades de existência. 

Foi o início da estruturação de uma cibercultura, a qual ganhou importância na 

década de 1990 após a expansão da internet, como já foi dito anteriormente, e do 

desenvolvimento da microinformática que se deu em 1975, sob o lema “computadores para o 

povo” numa mobilização social contra a centralização e o domínio da informação pelas 

instituições do governo americano. Sobre a formação técnica da microinformática, Lemos 

(2015, p. 99-100) esclarece que:  

 

Deve-se ao desenvolvimento de domínios científicos a partir dos anos 1940: 

a cibernética (1948), a inteligência artificial (1956), a teoria da auto-

organização e de sistemas (dos anos 1960), a tecnologia de comunicação de 

massa (rádio, televisão e telefone) e a telemática (de 1950). 

 

É, portanto, um universo em expansão e transformação permanentes, pois, a todo 

instante, novas pessoas iniciam o acesso à Internet, novos computadores são interconectados, 

novas relações são estabelecidas e novas informações são inseridas na rede. Sendo assim, 

“trata-se de um universo indeterminado e que tende a manter sua indeterminação, pois cada 

novo nó da rede de redes em expansão constante pode tornar-se produtor ou emissor35 de 

novas informações, imprevisíveis, e reorganizar uma parte da conectividade global” (LÉVY, 

2010, p. 113). O que permanece nesse sistema de profunda inconstância é a velocidade em 

que se dão essas transformações com efeitos em nossa realidade cotidiana. 

Na composição do espaço virtual, a internet favoreceu a convergência das mídias, ou 

seja, os meios de comunicação atuais relacionam-se com os anteriores sem que esses 

                                                           
34 O ciberespaço, termo originalmente utilizado em 1984 por William Gibson em seu romance Neuromancer, é 

assim definido por Lévy (2010, p. 94-95): “espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores. Essa definição inclui o conjunto dos sistemas de comunicação 

eletrônicos [...] na medida em que transmitem informações provenientes de fontes digitais ou destinadas à 

digitalização”. 
35 Nessa conjuntura de emergência da Internet “deparamos com uma nova espécie de leitor, o que lê escrevendo. 

O leitor agora é um usuário que tem o poder para inserir suas próprias informações na rede” (LEMOS, 2013, p. 

34), tornando-se, dessa forma, um produtor e distribuidor de informações, e não somente o consumidor, como 

acontece na cultura de massas. 



83 

desapareçam, numa espécie de cultura participativa na qual as posições de produtor e 

consumidor de conteúdos se confundem a todo o momento. E por convergência, Jenkins 

(2009, p. 29) refere-se:  

Ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à 

cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase 

qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que sejam. 

 

Nesse contexto, vemos emergir uma cultura que inaugura outras práticas, 

favorecendo a formação de diferentes formas de nos relacionarmos socialmente e a promoção 

de diversas possibilidades de representações do real. Pode-se afirmar que essas 

transformações são consequências do advento da internet, que acumula e põe em circulação 

em uma vertiginosa velocidade os enunciados que vão construir a nossa realidade cotidiana 

(através da virtualização do mundo), compondo, assim, diversas maneiras de ser e de pensar.  

A cibercultura torna fluidas as fronteiras territoriais, que demarcam a localização 

física dos sujeitos sociais, para construir os seus próprios territórios, um espaço social, o 

ciberespaço. Nele, os sujeitos se movimentam livremente de um lugar para outro, 

relacionando-se com outras diversidades de sujeitos organizados em uma rede, descobrindo 

novas maneiras de estar no mundo e de ser sujeito na contemporaneidade. Sobre a velocidade 

e a dimensão desse espaço digital, Lemos (2013, p. 51) esclarece: 

 

Na era da Internet, o mundo encontra-se cada vez mais comprimido na tela 

do computador. Na prática, tudo é instantâneo, em “tempo real”, e foi 

reduzido às dimensões da tela. Virtualmente, todo o universo informativo 

humano, toda a cultura, podem ser reduzidas à dimensão do ciberespaço. As 

antes enormes distâncias espaciais são reduzidas, desta forma, a alguns bites 

de informação. 

 

A sociabilidade contemporânea integra-se às recentes tecnologias da informação e 

comunicação de nosso tempo através de técnicas, práticas e ferramentas tecnológicas que vão 

determinar o crescimento do ciberespaço e delinear as características da cibercultura, a qual 

se concebe a partir de uma “sinergia entre a vida social e os dispositivos eletrônicos e suas 

redes telemáticas (LEMOS, 2015, p. 10). Lévy (2010, p. 17), assim define os novos termos 

modificadores dos espaços sociais: 

O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de 

comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo 

especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas 

também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os 
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seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao 

neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais 

e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores 

que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. 

 

Essa cultura virtual tem como principais características o armazenamento e 

recuperação de informação, bem como a proliferação dos conteúdos dispostos na Internet, 

ocasionada pela “inédita liberação do polo de emissão da informação, uma liberação 

excessiva, resposta a séculos de dominação dos meios de comunicação de massa” (LEMOS, 

2013, p. 50). Instaurando, dessa forma, certa democracia no fenômeno da comunicação em 

nossa cultura, ou ainda, uma “tecnodemocracia”, como Lévy (1993) prefere nomear, 

convocando todos os sujeitos a participar ativamente dessa troca de conteúdos. 

De uma cultura de massas, caracterizada pela distribuição de um número limitado de 

mensagens para uma audiência massiva, homogênea e sem o poder de escolha sobre os 

conteúdos que deseja consumir, testemunhamos o nascimento de uma cultura das mídias, cujo 

traço relevante é a garantia da autonomia de escolha e o consumo individualizado devido à 

multiplicação de mensagens e dos dispositivos midiáticos. Por meio desse processo de 

transformação e inovação tecnológica, a audiência tornou-se mais seletiva graças ao 

surgimento, no início da década de 1980, de equipamentos e dispositivos que tornaram 

possível o aparecimento de uma “cultura do disponível e do transitório” (SANTAELLA, 

2003), tais como a fotocopiadora, videocassete, aparelhos de gravação de vídeos, o walkman, 

juntamente com o crescimento da indústria de filmes fazendo com que apareçam as 

videolocadoras.  

Essas mutações culturais contribuíram na formação de nossa autonomia para buscar 

as informações e o entretenimento que desejamos encontrar, preparando-nos para a chegada 

dos meios digitais de comunicação, que se caracterizam pela procura individualizada de 

conteúdos (SANTAELLA, 2003). 

A cibercultura (a cultura do acesso), na qual estamos vivenciando hoje os fenômenos 

da comunicação e informação digitais, constitui-se em um processo cumulativo de 

complexificação das formações culturais anteriores, quais sejam, a cultura oral, a cultura 

escrita, a cultura impressa, a cultura de massas e a cultura das mídias, estabelecendo um 

ambiente de convergência das numerosas e variadas mídias existentes na atualidade, onde 

todas elas convivem e se alimentam reciprocamente. Não há, dessa maneira, a dissolução de 

culturas anteriores com a formação de uma nova. Lemos (2013, p. 52), manifestando-se sobre 

a noção de convergência, comenta: “A convergência, típica da cibercultura, amplia as 
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possibilidades dos fluxos de informação, da comunicação e dos processos sociais da Internet, 

contribuindo, com isso, em deixar o mundo de nossos dias ainda menor e mais rápido”. 

Criticando a hipótese de substituição do antigo pelo novo ou do real pelo virtual, 

levantada por alguns críticos movidos pelo temor de que o estabelecimento da comunicação 

pelo ciberespaço venha a substituir o contato humano direto, Lévy (2010, p. 218) defende a 

ideia da complexificação com o seguinte comentário: 

É muito raro que um novo modo de comunicação ou de expressão suplante 

completamente os anteriores. Fala-se menos desde que a escrita foi 

inventada? Claro que não. Contudo, a função da palavra viva mudou, uma 

parte de suas missões nas culturas puramente orais tendo sido preenchida 

pela escrita: transmissão de conhecimentos e das narrativas, estabelecimento 

de contratos, realização dos principais atos rituais ou sociais etc. Novos 

estilos de conhecimento (o conhecimento “teórico”, por exemplo) e novos 

gêneros (o código de leis, o romance etc.) surgiram. A escrita não fez com 

que a palavra desaparecesse, ela complexificou e reorganizou o sistema da 

comunicação e da memória social. 

 

Assim, a cibercultura concentra e reorganiza as manifestações culturais de outros 

tempos que visam estabelecer a comunicação, preservação e transmissão de informações, 

conteúdos e saberes entre os indivíduos. A cultura digital não substitui ou apaga os seus 

antecedentes, ao contrário, transforma as práticas, os espaços de interação e as modalidades 

midiáticas em um processo de ajustamento às necessidades contemporâneas. 

Além de promover a facilitação do acesso a um número ilimitado de informações, 

conteúdos e mensagens acumulados no ciberespaço para qualquer indivíduo diante de um 

dispositivo informático conectado em uma rede, a cibercultura inaugura uma nova relação 

com o saber e novos espaços para a aprendizagem.  

Além do mais, ela proporcionou o surgimento de dispositivos tecnológicos que 

impulsionam a multiplicidade e a democratização da emissão. Isso contribuiu para criar um 

ambiente de múltiplos conteúdos e informações a ser consumidos, cujo processo é resultado 

da convergência da cultura das massas e da cultura das mídias, que coexistem, hoje, numa 

relação de tensão e complementariedade, tal como Lemos (2009, p. 17) nos descreve:  

A vida tira proveito dessa tensão. As pessoas convivem com esse duplo 

sistema sem muita dificuldade: elas vêem TV e acessam a internet, baixam 

podcasts e ouvem rádios, lêem críticas dos experts em veículos massivos e 

acessam blogs de “pessoas comuns” ao redor do globo. 

 



86 

 Ao mesmo tempo em que consumimos mensagens e conteúdos, nos é permitido 

também a participar como produtores no campo da emissão, publicizando nossos 

pensamentos, experiências, informações, etc. Tornando públicos, dessa forma, os discursos 

que nos produziram e nos produzem como sujeitos. 

 Desse modo, no ciberespaço passamos por experimentações sem a atuação efetiva de 

nosso corpo biológico, uma vez que a sua materialidade esvazia-se e se transforma também 

em informações e/ou imagens inacabadas, provisórias, em processo de mutação, percorrendo 

o espaço labiríntico da interatividade virtual possibilitada pelas mídias digitais. É promovido 

o encontro de vários sujeitos afastados no tempo e no espaço neste imenso ambiente imaterial, 

que é “um mundo em que as fronteiras se misturam e em que o corpo se apaga, em que o 

outro existe na interface da comunicação, mas sem corpo, sem rosto, sem outro toque além do 

toque do teclado do computador, sem outro olhar além do olhar da tela” (LE BRETON, 2013, 

p. 142). Permite, por assim dizer, a extensão discursiva da corporeidade, visto que, o corpo 

digital (a imagem digital do corpo no mundo virtual) não é o avesso do corpo físico, e sim a 

sua continuidade, a sua extrapolação. 

 

4.2 Conhecendo blog e redes sociais da internet: espaços de relações de saber-poder 

 

Os primeiros blogs nasceram na década de 1990, embora haja divergências em 

identificar aquele que deu início ao fenômeno sociocomunicacional no espaço virtual, 

Montardo e Passerino (2006) afirmam que o Links.net foi o primeiro, cuja criação ocorreu em 

1997 pelo estudante americano Justin Hall. O termo é resultado da contração das palavras 

“web”, que se refere à rede, e “log”, que diz respeito ao registro da navegação. Assim, 

originariamente eram conhecidos por weblogs e mais tarde passaram a ser nomeados, 

abreviadamente, por blogs. 

Nesse período, o número de blogs existentes ainda não era significativo, no ano de 

“1999, havia apenas um grupo de 23 weblogs conhecidos, listados por Jesse Garrett em sua 

lista de ‘websites como este” (RECUERO, 2003, p. 02). Sua utilização foi se popularizando 

na rede com o surgimento, a partir de 1999, das primeiras ferramentas de criação e atualização 

de blogs: Pitas, Pyra, Blogger e, posteriormente, Groksoup (Cf. MONTARDO; 

PASSERINO, 2006). Essas ferramentas “proporcionaram uma maior facilidade na publicação 

e manutenção dos sites, que não mais exigiam o conhecimento da linguagem HTML e, por 
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isso, passaram a ser adotados e apropriados para os mais diversos usos” (AMARAL; 

RECUERO; MONTARDO, 2009, p. 28). Para comprovar que os de blogs estabeleceram um 

fenômeno no ciberespaço, Lemos (2009) nos fornece alguns dados para compreender a sua 

dimensão: 

Em de 2007, Technorati36 contava 112 milhões de blogs. A cada dia, são 

criados mais de 175 mil novos e produzidos 1,6 milhões de posts (cerca de 

18 por segundo). Últimos dados do State of the Blogsphere37 de 2006 

indicavam que o número de blogs dobra a cada 5,5 meses e que um blog é 

criado a cada segundo todo dia. Em relação ao Brasil, estima-se que há entre 

3 a 6 milhões de blogueiros/blog e 9 milhões de usuários (as estatísticas 

variam muito em fontes como Ibope/NetRatings, Intel, entre outras), o que 

corresponde a quase metade dos internautas ativos no país (LEMOS, 2009, 

p. 11). 

 

Inicialmente, os blogs funcionavam como filtros do conteúdo na Internet, formado 

basicamente de links e divulgação de websites pouco conhecidos, já em sua origem, possuíam 

também a ferramenta para incluir comentários. O blog surge concretizando uma característica 

da cibercultura, que é a liberação do pólo de emissão, tornando uma realidade a liberdade dos 

indivíduos para participarem da produção e circulação de informações, opiniões, 

conhecimentos, experiências, etc., atividades antes permitidas somente aos intermediários 

autorizados da cultura massiva (aqueles que detêm o poder de controle). Confirmando o que 

foi dito, Lemos (2009, p. 8) esclarece que “os blogs são criados para os mais diversos fins, 

refletindo um desejo reprimido pela cultura de massa: o de ser ator na emissão, na produção 

de conteúdo e na partilha de experiências”. 

A estrutura do blog é constituída principalmente por informações publicadas pelo 

bloggeiro38, as quais chamamos de posts ou postagens. Segundo Recuero (2003), ele é 

reconhecido por dois aspectos: pelo microconteúdo, ou seja, os textos são publicados de cada 

vez numa rotina, e pela atualização frequente, quase sempre, diária. A organização de seus 

textos se dá baseada no tempo, ou melhor, a mais nova atualização aparece no início da 

página, com data e hora. 

Recuero (2003, p. 4) realizou uma pesquisa sobre o conteúdo das postagens 

publicadas por 22 blogs selecionados, a partir dos resultados concluiu que os blogs dividem-

se em duas grandes categorias, e percebe ainda uma terceira que seria a junção das categorias 

anteriores, conforme se percebe a seguir: 

                                                           
36 Criada em 2002, é um empresa de tecnologia especializada na criação de ferramentas e de serviços para a 

Internet, tais como o blog. É, na atualidade, o maior diretório de blogs em âmbito internacional. 
37 Refere-se ao estudo anual realizado pela Technorati sobre blogs. 
38 São chamadas de bloggeiras, ou blogueiras, as pessoas que mantem o blog. 
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a) Diários Eletrônicos – São weblogs atualizados com pensamentos, fatos 

e ocorrências da vida pessoal de cada indivíduo, como diários. O escopo 

desta categoria de weblogs não é trazer informações ou notícias, mas 

simplesmente servir como um canal de expressão de seu autor. Nesta 

categoria classificamos 16 dos weblogs estudados. 

b) Publicações Eletrônicas – São weblogs que se destinam 

principalmente à informação. Trazem, como revistas eletrônicas, notícias, 

dicas e comentários sobre um determinado assunto, em geral o escopo do 

blog. Comentários pessoais são evitados, embora algumas vezes apareça. 

Nesta categoria classificamos quatro weblogs estudados. 

c) Publicações Mistas – São aquelas que efetivamente misturam posts 

pessoais sobre a vida do autor e posts informativos, com notícias, dicas e 

comentários de acordo com o gosto pessoal. Nesta categoria classificamos 

dois weblogs. 

 

A pesquisa comprovou a diversidade de formas e de motivações dos weblogs, 

contrariando a antiga ideia, que tinham alguns autores, de que funcionavam apenas como 

diários eletrônicos com a exposição de relatos íntimos. Os blogs são utilizados das mais 

diversas formas e para os mais variados fins na publicação de ideias, em alguns casos 

pessoais, e em outros informacionais. O que todos têm em comum é que eles consistem em 

um suporte de socialização virtual que veicula informações para uma audiência. 

As tecnologias e os meios de comunicação atuais são responsáveis pelo acúmulo e 

circulação da multiplicidade de informações, bem como, pela diversidade dos espaços de 

interação social, mas não são os responsáveis pelas transformações sociais e culturais que 

vem ocorrendo. Os meios de comunicação funcionam como veículos, como canais para a 

transmissão dos discursos que vão moldar os pensamentos, as sensibilidades e os 

comportamentos dos sujeitos de uma época. Isso porque as “mídias são meios, e meios, como 

o próprio nome diz, são simplesmente meios, isto é, suportes materiais, canais físicos, nos 

quais as linguagens se corporificam e através dos quais transitam” (SANTAELLA, 2003, p. 

25). 

Sabendo que as tecnologias são artefatos culturais produzidos para atender as 

intenções de uma sociedade, foi criado o Instagram, aplicativo de rede social, para também 

atender esse contexto do “imperativo da visibilidade” (RECUERO, 2011, p. 27). Assim, 

temos hoje milhares de perfis de mulheres no site das redes sociais da Internet que 

transformaram os seus corpos e, por esse motivo, compartilham suas rotinas regradas de 

alimentação saudável e de exercícios físicos para outros milhares de pessoas que as seguem e 

imitam esse estilo de vida fitness propagado na rede. Dessa forma, utilizam-se dessas 

ferramentas digitais para promover as interações que constituirão as redes sociais. 
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Com a “tecnodemocracia” (LÉVY, 1993) da emissão instituída em nossa cultura, 

qualquer produtor em seu espaço virtual, pessoal e público, é competente para transmitir 

livremente as mais variadas informações a uma audiência. Na cibercultura, somos todos 

encorajados, devido às facilidades proporcionadas pelo desenvolvimento da tecnologia, a falar 

sobre qualquer assunto, a nos posicionarmos enquanto sujeitos, a partilhar nossas experiências 

cotidianas, a marcar o nosso lugar na ordem discursiva. Nós, usuários da Internet, estamos 

contribuindo ativamente para essa “inundação de informação contemporânea”, produzindo em 

grande escala os conteúdos que circulam na Internet, cujo papel era exclusividade, na cultura 

massiva, somente da grande mídia tradicional. 

Diante dessa abertura do polo da emissão, do imbricamento das posições do produtor 

e do espectador/leitor, que antes eram tão bem delimitadas, somos instigados a questionar a 

nova realidade: Por que desejam tanto ouvir o que temos para falar? Como nos tornamos os 

atores desse acontecimento midiático? Para quem formulamos os nossos discursos? Para 

quem expomos o nosso corpo? “O que implica esse súbito resgate do pequeno e do ordinário, 

do cotidiano e das pessoas ‘comuns’?” (SIBILIA, 2008, p. 09) Sob quais condições entramos 

nesta ordem do discurso? É possível dela sair? 

Nesse atual contexto, somos fortemente provocados a aparecer, a falar, a escrever, a 

discursivizar as nossas opiniões, os nossos pensamentos, as nossas mais secretas vontades, a 

relatar o nosso cotidiano, anunciar o acontecimento mais simples que seja, a divulgar o que 

comemos em nossas refeições e também o que vestimos, por meio das postagens diárias que 

inundam a rede intituladas “look do dia”, a ostentar o abdômen sarado e as famosas selfies nos 

espelhos das academias de ginástica. É necessário que o corpo torne-se visível também nessas 

mídias digitais, como se fosse para atender a um desejo antigo de vencer a sua própria carne, a 

qual consiste no obstáculo para alcançar a sonhada perfeição corporal, visto que “a forma 

humana é inadequada se não for suprimida ou remodelada mesclando-se com a informática” 

(LE BRETON, 2013, p. 161).  

Mas, essa adequação corporal, resultado de um trabalho rigoroso e da dedicação 

contínua do sujeito ao próprio corpo, não tem valor para o indivíduo se não se tornar visível, 

se não for conhecido o seu triunfo sobre a carne imperfeita, isso porque todos necessitam de 

acompanhar a intimidade dos sujeitos, precisam saber de seus passos, visualizar sua forma 

física e acompanhar seus comportamentos. Para quais olhares devemos toda essa exposição? 

Gregolin (2015, p. 196), assim explica sobre a incansável exposição na rede: 
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A visibilidade atinge seu mais alto grau, buscando minimizar a dimensão da 

subjetividade e da privacidade: a espetacularização do atentado às Torres 

Gêmeas, a busca da fama e da exposição nos reality shows, tudo é exposto 

excessivamente no Facebook, no Twitter e nos blogues; tudo transborda 

nesses gêneros digitais... Ninguém pode ser invisível. Todos precisam ser 

promovidos à visibilidade incessante pois, segundo Lipovetsky (1993, p. 15), 

a era digital decretou o fim do segredo ou o fim da intimidade e criou uma  

nova cartografia no “espaço do visível”. 

 

A realidade que vivenciamos atualmente, de incitamento da visibilidade do corpo, é 

semelhante àquela que Michel Foucault nos revelou em sua História da Sexualidade I - A 

vontade de saber. Nela o autor questiona a hipótese repressiva da sexualidade dos indivíduos 

e nos esclarece que a sociedade capitalista do século XVIII, ao contrário do que se pensava, 

não obrigou o sexo a calar-se, mas iniciou um processo de incitação do sexo a confessar-se, a 

ser materializado no plano do discurso, para que, dessa forma, fosse possível dominá-lo no 

plano real. Dessa estimulação a falar sobre o sexo resultou uma “verdadeira explosão 

discursiva”, tudo relacionado à sexualidade dos indivíduos era importante saber através do 

dispositivo da confissão: “Sobre o sexo, os discursos [...] não cessaram de proliferar: uma 

fermentação discursiva que se acelerou a partir do século XVIII” (FOUCAULT, 2017a, p. 

20). E acrescenta: “Pensamentos, desejos, imaginações voluptuosas, deleites, movimentos 

simultâneos da alma e do corpo, tudo isso deve entrar, agora, e em detalhe, no jogo da 

confissão e da direção espiritual” (idem, p. 21).  

Deve confessar-se todo bom cristão, colocando em discurso não somente “os atos 

contrários à lei, mas procurar fazer de seu desejo, de todo o seu desejo, um discurso” (idem, p. 

23). Percebemos, assim, que não houve censura sobre o sexo, se construiu um dispositivo de 

poder que instituiu os lugares onde era permitido falar sobre o sexo e que elegeu os indivíduos 

autorizados a ouvir e a registrar, nos campos da religião, da medicina, da educação, etc. Dessa 

maneira, o sexo passou a ser controlado, administrado para funcionar “segundo um padrão 

ótimo” (idem, p. 23). 

O blog, utilizado por alguns como um diário virtual ou confessionário eletrônico, e o 

Instagram são também ambientes de sociabilidade que promovem relações entre sujeitos, 

assim como relações de poder. Neles, o indivíduo manifesta os seus discursos através dos 

enunciados que articula, cujos sentidos e verdades os outros (usuários/leitores) devem 

reconhecer nele. Há também, nesses espaços digitais, uma pluralidade de imagens de corpos a 

afirmar a sua adequação à formatação corporal estabelecida para o nosso tempo ou para 

compartilhar a insatisfação do sujeito de corpo disforme e o seu empenho para transformá-lo, 
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publicizando as dores e as alegrias de uma rotina de perseguição ao modelo que é tido como o 

ideal de beleza, juventude e saúde para uma sociedade. 

 

4.3 Apresentando o corpus: constituição e discursivização 

 

Vimos que o corpo é convocado para os processos de constituição do sujeito por 

meio dos discursos que o tomam como objeto de saber e alvo das relações de poder, os quais 

falam dele e dizem qual deve ser a nossa relação com ele. Tratamos, portanto, não do corpo 

biológico feito de carne, pele, órgãos e ossos, mas de um receptáculo de saberes históricos 

que fizeram, ou melhor, continuam fazendo o corpo que conhecemos hoje. 

É, pois, materialidade discursiva que, bem como o seu sujeito, acha-se marcada por 

uma incompletude, estando sempre em um processo conduzido pelas práticas discursivas de 

uma época, de uma cultura, de uma sociedade. O corpo é, assim, unidade ambígua realizada 

de carne e discurso e, ao mesmo tempo, elemento transitório e histórico. 

Vimos também que o sujeito é a grande questão apresentada por Foucault em seus 

trabalhos, o qual perseguiu incansavelmente a compreensão dos seus processos históricos de 

constituição, levando em consideração o saber, o poder e a ética nas relações discursivas que 

requisitam, a todo instante, a participação do indivíduo e determinam para ele qual é a posição 

que pode e deve ocupar na dispersão dos discursos que circulam em nossa 

contemporaneidade. 

Em sua história dos diferentes modos através dos quais os indivíduos tornam-se 

sujeitos, Foucault (1995) empenhou-se em descrever os três modos de objetivação39 que 

ordenam esse processo, a saber: “1) o sujeito em sua relação com a verdade e conhecimento 

ou saber; 2) o sujeito em sua relação com a força e ação sobre os outros, ou seja, com o poder; 

3) o sujeito em sua relação com a ética” (FONSECA-SILVA, 2007, p. 32). É importante 

esclarecer que esses três domínios estão presentes em todos os trabalhos de Foucault, isto é, 

são abordados em suas fases arqueológica, genealógica e ética, entretanto, a divisão é 

empreendida para tornar compreensível a importância dedicada a cada um desses domínios 

em sua obra. 

                                                           
39 Em “O sujeito e o poder”, Foucault (1995) utiliza o termo “objetivação” para se referir aos três modos de 

constituição histórica do sujeito, não utilizando, dessa forma, o termo “subjetivação”, apesar de o autor 

reconhecer como o terceiro modo de objetivação a capacidade do sujeito de governar a si próprio, tornando-se, 

assim, objeto para si mesmo. 
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É a partir do corpo que o ser humano torna-se sujeito, seja através de sua tomada 

como objeto por saberes historicamente construídos a fim de operar a sua observação, 

descrição, explicação, enunciação e classificação; seja mediante o seu investimento por 

relações de poder que objetivam disciplinar esse corpo e, ao mesmo tempo, regulamentar os 

seus comportamentos no interior de uma população da qual se quer regular e preservar a vida 

coletiva; seja, finalmente, por meio de técnicas de si implementadas a partir de um processo 

de reflexão e autoconhecimento efetivado nas relações de cada um consigo mesmo. São, 

portanto, processos de objetivação e subjetivação que ocorrem de forma simultânea na 

constituição dos seres humanos em sujeitos em sua interação com a linguagem. 

Dessa forma, o corpo produz-se e é produzido pelos enunciados que estão a todo 

tempo a falar de nós, instituindo em nossa sociedade o que é considerado um corpo belo, 

saudável, produtivo e, portanto, aceitável. Para perseguir esse modelo corpóreo idealizado 

social e culturalmente, fabricam também os seus sujeitos necessários e estabelecem as 

relações possíveis com seus corpos. À vista do que foi dito, podemos afirmar que: 

 

Pelo corpo o indivíduo se torna sujeito e pelo corpo cada sujeito 

individualiza-se. É no corpo que as relações de poder e as interações se 

exercem. É também pelo corpo que um sujeito enuncia e se enuncia, pelo 

corpo toma-se posição, toma-se palavra. Pelo corpo compreende-se o mundo 

como espaço temporalmente gerenciado. O corpo é o elemento ambíguo do 

conhecer, pois é matéria a ser conhecida e instrumento do conhecimento 

(PARAGUASSÚ, 2014, p. 106). 

 

No campo enunciativo, estão as diversas posições que o sujeito pode e deve ocupar 

para falar e ser falado mergulhado na pretensão de certa unicidade, ignorando a sua 

provisoriedade e sua heterogeneidade na dispersão dos acontecimentos discursivos. 

No blog estudado, a blogueira Carol Magalhães expõe os relatos de sua rotina de 

cuidados com o próprio corpo, com a finalidade de conquistar a forma física ideal, saúde e 

prolongamento da juventude. Em seu ambiente digital, compartilha aconselhamentos que 

instituem modelos de comportamentos baseados no desempenho físico do sujeito e na sua 

formatação corporal, com o objetivo de educar o indivíduo na tarefa de cuidar de si próprio. 

Para isso, prescreve as atividades necessárias para a transformação corporal, a alimentação 

adequada e informações sobre beleza e vestuário, convocando as mulheres para participar 

dessa ordem. Dessa maneira, através de sua discursividade, o blog tece as subjetividades 

necessárias para a mulher de nossa atualidade, ou melhor, empenha-se a construir as 

representações da mulher moderna, cuja preocupação deve incidir sobre a aparência de seu 
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corpo, a conquista/manutenção da saúde e o bem estar próprio.  A seguir, a nossa primeira 

figura que corresponde ao cabeçalho da página do blog analisado: 

 

 
FIGURA 01 – Blog www.carolmagalhaes.com 

 

 

A posição de sujeito do blog marca-se pela tentativa de divulgar os comportamentos 

que a blogueira adota no cotidiano como sinônimos de uma vida saudável, devendo ser 

adotados por todos aqueles que desejam obter qualidade de vida, ou seja, constrói posições de 

sujeito e convoca os usuários/leitores para ocupá-las. É possível perceber uma fita métrica 

ilustrando o seu título, já denunciando, assim, a relação direta do estilo de vida que acredita 

ser saudável, aquele que o blog propõe a ensinar, com a dimensão corporal. O número 

começou a se instalar nos discursos que denunciavam a preocupação com o corpo a partir da 

cultura iluminista, no século XVIII, quando se formou uma percepção mais voltada para o 

indivíduo, inclusive a observação mais insistente com os contornos corporais (VIGARELLO, 

2012c). Iniciou-se, nessa época, a avaliação das formas do corpo e suas alterações 

considerando apenas a circunferência da cintura (como nos faz lembrar a figura do coração 

espremido pela fita métrica), ainda se esquecendo de confrontar essa medida com a estatura 

do indivíduo observado, em um período anterior à percepção do peso corporal e à presença 

cotidiana da balança. Desde então, tudo que se diz respeito ao corpo é convertido em número 

para viabilizar o seu controle, determinar as transformações necessárias e comparar os 

resultados das progressões das formas.  

O termo em inglês a healthy lifestyle aponta para a “cultura da aparência do corpo” 

experimentada nos Estados Unidos sob o termo body-building (COURTINE, 2005), o qual 

incorpora um conjunto de práticas históricas determinadas a possibilitar a adaptação dos 

sujeitos às normas corporais em vigor em determinados tempo e sociedade. Na época do 

surgimento do body-building as normas corporais que prevaleciam eram aquelas que 

reivindicavam o músculo, ocasionando uma ostentação obsessiva da potência muscular do 

corpo na vida cotidiana das ruas, nas revistas, na televisão e no cinema. Essas práticas 

corporais são identificadas como um estilo de vida (lifestyle), que mais tarde junta-se ao 

elemento saúde, assumindo, dessa forma, os sentidos de que essas práticas de autodisciplina, 

http://www.carolmagalhaes.com/
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atividade contínua, transpiração e restrição alimentar correspondem a um estilo de vida 

saudável - healthy lifestyle. Na figura seguinte mais uma confirmação dessa associação: 

 

 
FIGURA 02 – Blog www.carolmagalhaes.com 

 

 

De fácil acesso e visualização, fica disponível na página inicial do blog uma 

ferramenta que permite o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), que consiste na 

avaliação do peso em relação à altura. Isso reforça a ideia, conservada pelo blog em questão, 

de uma necessária vinculação do estado de saúde à magreza, convidando todos os visitantes a 

controlar e a medir a sua massa corporal, convertê-la em número, isso porque, de acordo com 

os discursos que circulam na contemporaneidade, cada um é responsável por seu corpo e por 

sua saúde, cabendo a todos o governo de suas vidas conforme o padrão de comportamento e 

de normalidade estabelecido para a nossa atualidade. Sobre a intensa preocupação, de nosso 

contexto atual, na medição de tudo o que concerne ao corpo, Soares (2008, p. 76) acrescenta: 

“Medir torna-se, de fato, a ação e a intenção primeira para domesticar o corpo e enquadrá-lo 

em supostas normalidades. Medir o peso, a força, a resistência, a flexibilidade, e, hoje mais 

intensivamente, medir os índices de massa corporal (imc).” 

O blog é composto de uma barra superior com links internos para as páginas de suas 

seções, eles estão organizados pelos seguintes assuntos: “#carolmagalhães”, com informações 

sobre a blogueira, “comprar eggfit”, “bem estar”, “gourmet”, “fitness”, “looks”, “moda”, 

“beleza” e “trip”. Logo abaixo, exibe um mecanismo de busca interna: “buscar no blog”. Na 

parte direita, aparecem links de acesso a informações sobre o eggfit, “conheça o eggfit”, cujo 

produto é idealizado pela autora na preparação de receitas com ovos e posto à venda em seu 

blog, e, ainda, informações sobre o “look fitness”, novo termo que é resultado de um 

http://www.carolmagalhaes.com/
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deslocamento do “look do dia” para o ambiente da academia. Neste link ela divulga as marcas 

das roupas que costuma vestir para a prática de atividades físicas. 

Na parte central do blog, estão dispostas as postagens por ordem cronológica de 

atualizações. Os posts são publicados quase diariamente e seguem o seguinte padrão: título, 

data e autoria. São seguidos por uma imagem relacionada ao assunto do dia e abaixo lemos 

uma prévia do texto. Em seguida mais links: “compartilhe a história”, “continue o assunto” e 

“comente o assunto”. Em cada página do blog estão disponíveis 05 (cinco) postagens dos 

diversos temas tratados pelo blog. 

No link “#carolmagalhães”, ela se apresenta aos visitantes de sua página e explica a 

sua motivação para construir o seu blog, vejamos: 

 

 
FIGURA 03 – Blog www.carolmagalhaes.com, seção: #carolmagalhães 

 

 

Através dos enunciados, percebemos o modelo de corpo que o blog se propõe a 

produzir. Este é o corpo ao qual somos instigados a associar as ideias de saúde, beleza e bem 

estar, as quais devemos perseguir na atualidade. Todos os discursos que o blog materializa são 

para legitimar esse corpo que é compatível com o nosso o contexto sociocultural, político e 

http://www.carolmagalhaes.com/
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econômico, o qual delimita um campo de possibilidades de ser e estar no mundo e “solicitam 

intensamente essas configurações subjetivas, para que suas engrenagens possam operar com 

maior eficácia” (SIBILIA, 2008, p. 17). Há uma ordem que convoca os sujeitos para atuar 

como os representantes dessa época, oferecendo a utilidade e docilidade de seus corpos. A 

partir de um trabalho de influência, o blog cria os “modos de ser” e imprime as ações que 

deverão ser realizadas para a construção de si e do outro, enquanto sujeitos históricos, e dos 

corpos da contemporaneidade, que, assim como as subjetividades, são um objeto em constante 

produção que se transforma conforme as mutações da exterioridade e as novas demandas 

sociais, políticas e econômicas. 

Tratando-se também de uma prática atual e corriqueira, outros lugares do espaço 

virtual reclamam o corpo do indivíduo para participar dos processos de “correção” do estilo 

de vida adotado e ajustar os comportamentos conforme as circunstâncias vivenciadas. 

Oferecem um programa de transformação corporal por meio da adoção dos hábitos saudáveis 

ensinados, como é o caso do Instagram Seca você renove. 

“Seca você renove” é o nome que identifica a empresa de emagrecimento da qual a 

ex-celebridade da atração televisiva Big Brother Brasil, Mayra Cardi, é proprietária. Ela atua 

no mercado fitness vendendo planos de emagrecimento acompanhados de um discurso 

motivacional, para aqueles que desejam modelar a forma física e obter ou conservar saúde. O 

negócio se apresenta como um programa inovador, pois diz ensinar, mediante o trabalho de 

uma equipe de profissionais de diversas áreas, o passo a passo para o indivíduo aprender a 

levar uma vida saudável, afirmando que a sua missão é “cuidar de você de dentro para fora”. 

Essa promessa atraiu diversos clientes célebres, como as artistas Cleo Pires e Anitta, fazendo 

com que aumentasse ainda mais o prestígio da empresa.  A proprietária Mayra Cardi carrega a 

imagem do programa Seca você em seu próprio corpo, “com tonificados 58 quilos em 1,68 

metro e 12% de gordura corporal, Mayra é sua melhor propaganda”.40 

                                                           
40 MEDINA, Alessandra. Famosos, secai-vos. Revista Veja, Editora Abril, Edição 2572 de 07 de março de 

2018. 
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FIGURA 04 – Site Seca você renove, acesso em 28 de agosto de 2018 

 

 

Por intermédio do enunciado, é possível perceber o corpo que o programa Seca você 

tenciona vender e, para isso, necessita de produzir os sujeitos para garantir a sua gestão. Esse 

é o corpo valorizado atualmente: magro, liso, rígido, jovem, com músculos evidentes e sem 

indícios de flacidez ou de marcas de envelhecimento. É tomado como objeto discursivo e 

reveste-se de significações para si e para o outro, o qual é intimado a perseguir e imitar esse 

modelo. Ao mostrar-se, ele articula os efeitos de sentidos dos discursos que refletem a 

ansiedade contemporânea de uma padronização de corpos e de estilos de vida e que prometem 

saúde aliada ao processo de aperfeiçoamento do corpo, contanto que os sujeitos paguem por 

esses aconselhamentos e obedeçam às suas regras. Dessa maneira, convertem o corpo do 

sujeito em um objeto de mercado. 

Esse é o corpo autorizado a se mostrar no ciberespaço, tendo suas partes 

integralmente expostas por efeito de suas vestes minúsculas, mas ele não está nu, pois quando 

o corpo passa pela conversão corporal obrigatória está sempre vestido, isso porque ossos e 

músculos neutralizam a perturbação causada pela nudez. Hoje, percebemos uma intensa 

estimulação do corpo feminino a se exibir, situação diferente daquela do passado, cujo 

período a mulher era impedida de se fazer ver aos olhos masculinos devido ao excessivo 

pudor que recaia sobre o seu corpo, proibindo-a de ser vista sozinha em lugares públicos e de 

deixar à mostra partes de seu corpo. Contudo, é importante lembrar que a exibição da mulher 

no momento presente, a convocação de mostrar-se em todos os lugares, somente será aceita se 

ela estiver em conformidade com o padrão de corpo instituído na sociedade, como é o caso do 

corpo da figura 04. 

A partir de seus ensinamentos, fabricam subjetividades competentes para cuidar do 

próprio corpo, a fim atender aos ideais do imperativo de uma cultura de si e de promover a 

adequação corporal à nova ordem, a qual é obcecada pela perfeição da forma física, saúde, 
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bem estar e juventude. Trata-se de ideais que obedecem a critérios materiais que, para serem 

alcançados, tornam-se necessários o controle e a disciplina do corpo, assim o sujeito está a 

serviço de seu invólucro e existe para promover o cuidado que lhe é cobrado. Com isso, 

percebemos que “o corpo está dissociado do homem que ele encarna e é considerado como 

um em-si” (BETRON, 2011, p. 350). Dessa maneira, os discursos formulados fazem surgir 

uma versão moderna do dualismo que opõe o homem ao seu corpo, diferentemente do 

passado quando era a alma que estava em oposição a um corpo e assumia a centralidade das 

preocupações do indivíduo. Sendo assim, conforme Ortega (2003, p. 73), “perdemos o mundo 

e ganhamos o corpo”. Vejamos a figura 05: 

 

 

FIGURA 05 – Instagram Seca você renove 

 

No Instagram, a conta do programa Seca você possui 651 mil seguidores 

acompanhando as atualizações diárias com discursos motivadores, aconselhamentos sobre 

dietas, recomendações de atividades físicas, exibições de imagens de corpos transformados 

seguidas de outras imagens capturadas em momento anterior de o sujeito iniciar o processo de 

adequação corporal (o conhecido “antes e depois”). Na parte inicial da imagem, observamos, 

juntamente com os contatos telefônicos e a indicação do site da empresa, a promessa do 

programa de conduzir os sujeitos que adquirirem/comprarem o planejamento da 

transformação corporal: “nossa missão é cuidar de você de dentro para fora”. 

O trabalho da empresa diz assegurar a transformação interior do indivíduo para que 

possibilite a condução de sua vida por meio de um modelo mais saudável e benéfico, no 

entanto, o nome que empresa leva, “seca você renove”, sugere que essa conversão interior 

está subordinada ao emagrecimento, quer dizer, está submetida ao êxito do sujeito no 

processo que vai secar o seu corpo para, somente em momento posterior, atingir a prometida 

“renovação”. Dessa forma, entendendo que é a aparência física o seu objetivo primordial e 
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comercial, primeiramente você seca e, posteriormente, renova-se, ganhando um corpo novo, 

adaptado e autorizado a se mostrar no ambiente material, no caso do corpo biológico, e nos 

lugares imateriais do ciberespaço, no caso do corpo digital. Mas, a garantia dessa renovação 

está sob a condição de o sujeito manter-se no processo contínuo de disciplina, autocontrole e 

autovigilância, cujos procedimentos são ensinados e comercializados pelo programa em 

questão.  

 

4.4 Corpo obrigatório: saberes-poderes implicados nos discursos que governam o 

sujeito mulher 

 

Vimos, em capítulo anterior, que o corpo é a evidência do sujeito e que não só a sua 

materialidade, enquanto corpo orgânico, possibilita ao sujeito ser e estar no mundo, mas 

também, por meio de tudo que é falado sobre ele, ou seja, através de sua discursivização, visto 

que é objeto discursivo, participa ativamente nos processos de constituição das subjetividades. 

Reafirmando o que foi dito, Paraguassú (2014, p. 105) esclarece que “não apenas o corpo 

como carne possibilita a existência de tal sujeito, como também as concepções sobre o corpo 

e a sua relação com o conhecimento [...] participam da constituição dessa posição-sujeito”, 

que vai estabelecer para esse corpo certos modos de agir e reivindicar dele uma disciplina. 

Com a finalidade de permitir a continuidade e o funcionamento de nossa sociedade 

capitalista e industrial, o poder disciplinar investe no corpo do indivíduo para fabricar o 

sujeito do qual necessita, aquele de comportamentos dóceis e úteis em um regime de 

produtividade e capacidade constantemente aumentadas. O poder é uma maneira de agir sobre 

as ações dos sujeitos, visto que existe sob a forma de ação sobre ações, atuando no interior de 

um campo de possibilidades no qual se inserem os comportamentos dos sujeitos ativos 

(FOUCAULT, 1995). 

Assim como as ações exercidas, as relações de produção e significação são 

possibilitadas pelo corpo do indivíduo, como elemento material que situa o sujeito no tempo e 

no espaço e o põe em relação aos demais por meio do uso que faz da linguagem, objetivando-

se e subjetivando-se simultaneamente. Com base nisso, lançamos o olhar sobre o corpo, em 

uma perspectiva da Análise de Discurso, para compreender as condições de existência de sua 

materialidade discursiva, na qual o biológico e o histórico imbricam-se complexamente à 
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medida que se evoluem as tecnologias de poder e saber de uma sociedade. Compreendendo o 

que foi discutido, vejamos a figura abaixo: 

 

 
FIGURA 06 (P.1) – Blog www.carolmagalhaes.com, seção: Bem Estar, de 02 de janeiro de 2017 

 

Não pule o café da manhã 

Quando tomamos café da manhã, o nosso corpo recupera as energias e os 

nutrientes que gastamos durante a noite, principalmente quando as noites 

anteriores são más dormidas. O ideal é tomar um café da manhã rico em 

fibras, com pão integral, frutas, suco natural e um pouco de café para dar 

aquela acordada. 

 

Na postagem acima, são publicados alguns aconselhamentos que orientam o leitor 

para “o que fazer para se livrar do cansaço” e estar repleto de energia para desempenhar as 

funções de seu trabalho. É importante lembrar que a data de atualização é imediatamente 

posterior às datas festivas de final de ano. No início do texto, a posição que enuncia já 

presume os exageros com bebida e alimentação e as poucas horas dormidas, o que é comum 

em períodos festivos. Logo após, revela as dicas, que mais parecem ordens: “Não pule o café 

da manhã”, “Pratique esportes”, “Tome bastante água” e, por fim, “Almoço completo”. Eis 

os quatro mandamentos para um dia de trabalho produtivo. Como se trata de um corpo que 

responde ao que é pedido, então é necessário que se aumente a potência desse corpo, através 

de uma boa alimentação e treino, para que se obtenha a sua utilização vantajosa, assim, “de 

uma massa informe, de um corpo inapto, fez-se a máquina de que se precisa” (FOUCAULT, 

2005, p. 117). Vejamos também as figuras 07, 08 e 09, em sequência: 

http://www.carolmagalhaes.com/
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Pratique esportes 

Quando praticamos exercícios físicos, o nosso corpo ganha mais energia. 

Essa é uma das razões para não deixarmos os esportes de lado, nem nas 

férias. Tanto pelo nosso corpo quanto pele nosso bem-estar. 

 

 
FIGURA 07 (P.1) – Blog www.carolmagalhaes.com, seção: Bem Estar, de 02 de janeiro de 2017 

 

Tome bastante água 

Dois terços do nosso corpo é composto por água, e por isso, a hidratação é 

essencial para se livrar do cansaço e da falta de energia.  Para essas ocasiões, 

beba pelo menos 2 litros e meio de água por dia. 

 

 
FIGURA 08 (P.1) – Blog www.carolmagalhaes.com, seção: Bem Estar, de 02 de janeiro de 2017 

 

 

Almoço completo 

O almoço deve ser completo porém equilibrado. Nessa refeição, devemos 

incluir todos os nutrientes possíveis, para eles fornecerem mais energia ao 

longo do dia. Coloque no seu prato comidas integrais, peixe ou frango e 

muito vegetais, de sobremesa opte pelas frutas. Tome cuidado com os 

carboidratos, o ideal seria evitá-los, pois eles trazem mais sono e moleza. 

 

 

http://www.carolmagalhaes.com/
http://www.carolmagalhaes.com/
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FIGURA 09 (P.1) – Blog www.carolmagalhaes.com, seção: Bem Estar, de 02 de janeiro de 2017 

 

Ao ler os enunciados que seguem as “ordens” dadas, percebemos a grande 

preocupação com a energia do corpo, com a sua potência: “Não pule o café da manhã: 

Quando tomamos café da manhã, o nosso corpo recupera as energias e os nutrientes que 

gastamos durante a noite”; “Pratique esportes: Quando praticamos exercícios físicos, o 

nosso corpo ganha mais energia”; “Tome bastante água: [...], a hidratação é essencial para 

se livrar do cansaço e da falta de energia”; “Almoço completo: [...] Nessa refeição, devemos 

incluir todos os nutrientes possíveis, para eles fornecerem mais energia ao longo do dia. [...] 

Tome cuidado com os carboidratos, o ideal seria evitá-los, pois eles trazem mais sono e 

moleza”. 

Dessa maneira, os enunciados revelam um certo temor com a provável 

improdutividade daquele corpo que escapou do trabalho da disciplina. A posição do sujeito 

enunciador cuida em estabelecer as ordens para os sujeitos, com a utilização de verbos no 

modo imperativo, pretendendo a recuperação de toda energia desse corpo perdida com a 

alimentação inadequada e com o excesso de bebidas alcóolicas. 

O discurso das figuras 06, 07, 08 e 09 refere-se àquele corpo liberado, por um curto 

instante, das técnicas disciplinares cotidianas e preocupa-se em recapturá-lo para o exercício 

da retificação. Daí se percebe um corpo abandonado que se rendeu aos excessos do período 

festivo, portanto, um corpo doente, debilitado, e, como tal, não é apropriado para ele consumir 

os mesmos alimentos que um corpo saudável consome. Sendo assim, se faz necessário um 

regime específico para a restauração da vitalidade, da força física necessária para a execução 

das atividades diárias. Foucault (2014a) esclarece que o regime, relacionado com o campo da 

medicina desde há muito tempo, é uma preocupação antiga, bastante significativa para os 

gregos da Antiguidade, empenhados em ocupar-se do próprio corpo através de técnicas para 

integrá-lo a um modo de vida que preservasse ou restituísse a sua saúde. 

http://www.carolmagalhaes.com/
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Assim, Foucault (2014a, p. 126) diz que “a dietética aparece, segundo essa gênese41, 

como uma espécie de medicina para os tempos de lassidão, ela era destinada às existências 

malconduzidas e que buscam prolongar-se”. Dessa forma, o regime, que consiste numa 

preocupação antiga e ao mesmo tempo atual, reflete a maneira pela qual o sujeito conduz o 

próprio modo de viver e define as regras para os comportamentos cotidianos, a partir de uma 

relação cuidadosa e equilibrada com o seu corpo. É importante e proveitoso que a prática da 

dietética, do regime, seja uma estratégia moderada e útil para possibilitar a reação do 

indivíduo às circunstâncias diárias as quais, no caso particular das figuras 6, 7, 8 e 9, devem 

ser enfrentadas com a energia necessária para distanciar a prostração e a improdutividade do 

corpo que se deseja (re)educar, ou melhor dizendo, recapturar. 

Desses enunciados, percebemos uma preocupação, além da atenção disponibilizada 

para o bem estar do sujeito, com a produtividade econômica do corpo, uma preocupação de 

que a indisciplina praticada possa ter prejudicado a sua utilidade, ou melhor, comprometido 

negativamente o seu uso nas atividades laborativas do dia a dia. Para reverter esse perigo, o 

blog cuida em construir um trabalho discursivo de aconselhamento e persuasão com a 

proposição do regime que indica os alimentos e comportamentos saudáveis. Assim, espera do 

sujeito a sua obediência e disciplina para a realização das ações recomendadas a fim de 

reverter o estado de enfraquecimento físico.  

É importante trazer aqui, as modificações dos sentidos sobre a noção de dieta, uma 

vez que, de modo diferente da prática do regime na atualidade, os gregos a concebiam como 

uma técnica de existência que não consistia numa simples transferência de orientações às 

quais o sujeito obedecia passivamente, alijado de um processo de reflexão e conhecimento de 

si. Sobre essa questão, Foucault (2014a, p. 133) esclarece que “é necessário reter que a dieta 

não é concebida como uma obediência nua ao saber do outro; ela deveria ser, por parte do 

indivíduo, uma prática refletida de si mesmo e de seu corpo”. Hoje, o corpo assume a 

principal motivação para a prática da dieta, cuja adoção na vida cotidiana pretende uma 

transformação física, ou melhor, busca um efeito materializado tão somente no corpo do 

indivíduo, o que corresponde a uma inversão de objetivo, pois na época clássica almejavam 

uma conversão exclusivamente na alma. Vejamos a figura 10: 

 

                                                           
41 Sobre a preocupação com o regime, Foucault (2014a) problematiza a sua origem com a relação à medicina, 

trazendo a posição hipocrática, a qual acredita que a medicina surgiu da preocupação primeira e principal com o 

regime, e a posição de Platão, cujo pensamento reflete a crença de que o regime surgiu da modificação das 

práticas médicas. 
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FIGURA 10 (P.2) – Instagram Seca você renove, de 26 de dezembro de 2016 

 

Dezembro, em virtude das datas comemorativas que acolhe, é um mês repleto de 

festas, reuniões e confraternizações entre amigos e familiares. Além disso, nesse mês inicia-se 

o verão, cujo período demanda do sujeito preocupação e vigilância maiores sobre o corpo, 

pois ele está comumente mais exposto nesta época do ano devido a temperaturas climáticas 

elevadas e a práticas de lazer nas praias. As figuras 10, 11 e 12 referem-se a postagens 

publicadas após as festas natalinas e, por esse motivo, revelam uma inquietação com a 

alimentação desregrada do indivíduo, assim como ocorre também na figura 04, mostrada 

anteriormente. 

A princípio, na figura 10, a postagem nomeia o delito cometido de “pé na jaca” e/ou 

“jacada”, termo já bastante conhecido no universo fitness e que se refere à desobediência do 

sujeito ao regime alimentar determinado pelos profissionais da saúde (nutricionistas) com o 

objetivo de obter as transformações desejadas para o corpo, seja a perda de gordura corporal 

ou o ganho de massa muscular. Sobre a “jacada”, a postagem traz as explicações que se 

transcrevem: 

 

Pé na jaca é termo usado quando saímos fora da dieta. Quando comemos o 

que não deveríamos comer, este fora que damos, é conhecido como jacada, 

pé na jaca, e por aí vai. Sempre nos enchemos de culpas e isso não nos ajuda 

em nada, é preciso arcar agora com as consequências e correr para reparar o 

que perdemos. NÃO SE DESESPERE, errar é humano, e nem por isso 

precisamos nos torturar, afinal de contas já aconteceu, ficar remoendo a 

situação só nos fará engodar ainda mais. Restabeleça suas metas e seus 

objetivos e corra atrás do prejuízo!!! 
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O texto segue a imagem de uma mulher que levanta as mãos à cabeça em um gesto 

de desespero pela desobediência cometida (“Quando comemos o que não deveríamos 

comer”), afinal, em nossa sociedade, na qual a materialidade corporal assume a posição de 

centralidade, engordar é desesperador e se constitui também a penalidade pelo delito 

praticado. Os enunciados articulados preocupam-se em apanhar esse sujeito que se desgarrou 

do campo de disciplina e vigilância, mas cuidam igualmente em desfazer o sentimento de 

desespero da infratora, apesar de a situação ser realmente desesperadora: “NÃO SE 

DESESPERE”, visto que culpas e desespero são inúteis porque não fazem emagrecer. Dessa 

ordem dada percebemos a vontade de fabricar um sujeito de ação para reverter, 

imediatamente, os resultados negativos dessa alimentação inadequada, retornando assim para 

a sua posição de sujeito disciplinado e obediente, da qual nunca deveria ter saído. 

Adiante, segue-se mais uma ordem: “Restabeleça suas metas e seus objetivos e 

corra atrás do prejuízo!!!” (grifo nosso). Com base em tudo que já foi discutido até aqui, 

podemos afirmar que essas “metas e objetivos” não pertencem ao sujeito, como quer a 

postagem da figura 10 ao escolher utilizar os pronomes possessivos “suas e seus”, ou seja, 

não se manifestaram de sua vontade primária e individual, mas, pelo contrário, esse desejo foi 

incutido no sujeito através de discursos e saberes históricos que já circulavam e instituíam 

modelos de comportamentos antes mesmo de sua existência, que já falavam de seu corpo, 

produziam-no e o objetificavam para os saberes e poderes antes mesmo de possuir uma 

materialidade corpórea. Dito isso, antes de disciplinar os desejos do sujeito, o nosso contexto 

contemporâneo trabalha em lhe impor a ter desejos. Prosseguimos para a figura 11: 

 

FIGURA 11 (P.3) – Instagram Seca você renove, de 26 de dezembro de 2016 
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Já que jacou, vamos dar algumas dicas para você voltar bem pra dieta. 1-

VOLTE IMEDIATAMENTE PRA SUA DIETA. Esqueça a jacada e volte 

pra dieta o mais rápido possível. 2 - SANTO AERÓBICO. Nada melhor do 

que se exercitar, corra, pedale, lute, faça um treino intenso na academia para 

sufocar as lágrimas de culpa com o suor de trabalho bem feito. 3 - ÁGUA, 

ÁGUA E MAIS ÁGUA. Isso é muito importante, vamos ver o porquê. Se 

você se mantém numa dieta saudável e controlada, o sódio na sua dieta logo 

vai ser baixo. E quando você sai da dieta, boa parte do seu inchaço é o sódio 

em abundância que você comeu, por que pizza, industrializados, biscoitos, 

refrigerantes, salgadinhos, é uma bomba de sódio que você está 

desacostumado. E o que você precisa no momento é limpar seu organismo, e 

pra isso você tem água. Tome, se conseguir, mais de 2 litros por dia. Vale 

também chás diuréticos, como o chá verde, que ainda tem potencial 

termogênico e vai fazer você gastar calorias a mais. 4 - SUPERE. Esqueça a 

jacada, pegue todas as dicas e se programe para se recuperar. 

 

A figura 11 traz a mesma imagem feminina, agora não mais com a aparência 

desesperada, vestida de roupas características para a atividade física e seguindo 

obedientemente as determinações para a purificação do corpo e eliminação das calorias 

indesejadas adquiridas com a “jacada” nas festas natalinas. A postagem assemelha-se com 

um tipo de ritual de purificação, porém distante da ideia de purificar a alma ou a mente, 

refere-se a uma conversão física do sujeito, à purificação de seu corpo em razão de ter 

praticado o gravíssimo pecado da gula, a ingestão do “fruto proibido” (“pizza, 

industrializados, biscoitos, refrigerantes, salgadinhos”). O enunciado “limpar”, da ordem de 

número três, foi escolhido a partir do sentido literal que a palavra desperta, trazendo a ideia de 

higienização desse corpo, que introduziu alimentos condenados, impuros, mediante o 

consumo abundante de água42 a fim de eliminar toda a sujeira interiorizada, que nesse caso 

específico é o sódio. 

É elaborado um receituário para conduzir a “recuperação” do corpo do sujeito 

transgressor, compondo um processo educativo com a indicação dos comportamentos 

necessários para a salvação, “superação” desse corpo. Essas orientações, que na verdade são 

ordens, sustentam o propósito de alcançar resultados tão somente materiais, ou seja, não há 

nenhuma preocupação com a transcendência ou transformação espiritual nas ações que impõe 

ao sujeito. Como punição, além da sensação de impureza “interior” 43 e aumento do peso 

corporal, o corpo é sentenciado à exaustão física pela prática intensiva de exercícios físicos, 

                                                           
42 Dentre as imensuráveis finalidades do uso da água, lembramos também dos seus sentidos para a religião cristã, 

a qual, quando abençoada por um sacerdote da Igreja, é requisitada para a limpeza espiritual e proteção contra o 

mal. Hoje, para aqueles que seguem um regime alimentar, é recomendada em abundância para auxiliar no 

processo de emagrecimento e no caso da postagem é indicada para promover uma verdadeira “faxina” no corpo. 
43 Aqui, o significante escolhido “interior” refere-se a uma materialidade, ou seja, faz alusão a tudo aquilo que 

está no interior do nosso arcabouço corporal, ou ainda, o avesso do corpo. 
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pois diz: “Nada melhor do que se exercitar, corra, pedale, lute, faça um treino intenso na 

academia para sufocar as lágrimas de culpa com o suor de trabalho bem feito”. 

A partir desses enunciados, é possível constatar também uma proximidade entre os 

campos religioso e esportivo, como se percebe na frase “SANTO AERÓBICO”, em que o 

significante “santo” é importado de uma formação discursiva religiosa e ressignificado, ou 

melhor, tem seus sentidos atualizados para atender aos desígnios de uma corrente da cultura 

esportiva de massa. Fenômeno já tratado por Courtine (2005), cuja explicação revela que a 

cultura esportiva americana tem origens religiosas, fazendo nascer, na segunda metade do 

século XIX, o que ele chama de “pastoral americana do suor”, a qual investiu as crenças 

religiosas no terreno esportivo com a finalidade de operar a transformação nos modos de vida 

dos indivíduos de acordo com as necessidades de uma sociedade industrial em ascensão. Os 

discursos que circulavam na época tinham a pretensão de inculcar uma educação moral que 

favorecesse “os hábitos de ordem, de exatidão, de disciplina [...] Ele [o pensamento puritano] 

contribuiu para incluir o cuidado com o corpo entre as obrigações morais, à maneira de um 

dever cristão” (COURTINE, 2005, p. 93). Fundamentos esses que cruzaram as fronteiras 

americanas e alimentam, ainda hoje, a preocupação esportiva na cultura ocidental. 

A junção dos termos “santo” e “aeróbico” reflete bem a cultura do corpo que 

testemunhamos atualmente, na qual a atividade física contínua penetrou os modos de vida dos 

indivíduos. São modos de vidas elaborados discursivamente para proporcionar saúde e 

conduzir a adequação corporal em obediência aos modelos de corpos exibidos pelas mídias 

em nossa sociedade. Dessa forma, o “aeróbico”, ordenado nos enunciados acima, constitui-se 

em uma recomendação “sagrada” e, como tal, inquestionável, devendo ser cumprida e 

respeitada por todos, indistintamente, devido à capacidade transformadora e regeneradora que 

possui. Seguindo com a leitura dessa segunda recomendação, temos: “[...] faça um treino 

intenso na academia para sufocar as lágrimas de culpa com o suor de trabalho bem feito”. 

Sendo assim, as lágrimas de culpa e de arrependimento derramadas nos confessionários dos 

templos cristãos perdem o seu lugar e importância na contemporaneidade para o suor expelido 

do corpo em intenso movimento nas academias de ginástica.  

São enunciados conhecidos no território discursivo da religião, que, quando 

convocados no contexto do universo fitness, apropriam-se de outros sentidos para fabricar as 

subjetividades necessárias na contemporaneidade, que são aquelas capacitadas, através dos 

discursos, para os cuidados com o próprio corpo e unicamente responsáveis por sua saúde. 

A quarta recomendação traz o enunciado “SUPERE”, mas com o sentido de uma 

superação guiada, orientada, alcançada em razão da obediência do sujeito às regras impostas: 
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“Esqueça a jacada, pegue todas as dicas e se programe para se recuperar”. Portanto, a 

superação pretendida pelo discurso significa o retorno do sujeito para o interior de técnicas 

disciplinares e de controle, que tem alcance imediato sobre o seu corpo para moldá-lo e 

conduzir seus comportamentos cotidianos. 

Como mencionado por Foucault (2014c), o entendimento do cuidado de si mesmo44 

modificou-se no curso da história das práticas da subjetividade, desde a filosofia antiga grega 

até o cristianismo, dessa forma, teve os seus sentidos ampliados, multiplicados, deslocados, 

influenciando, assim, o nosso modo de ser sujeito moderno. Na cultura grega antiga, o 

cuidado de si designava um modo de ser escolhido pelo sujeito, acompanhado da necessidade 

de conversão do olhar do exterior para si mesmo, ou ainda, de uma atenção dedicada ao que 

se passava no pensamento. Esse modo de viver preocupava-se também com as ações 

exercidas de si para consigo seguidas do propósito de alcançar uma transformação, uma 

purificação, melhor dizendo, almejavam o despertar do sujeito para si mesmo, para o outro e 

para o mundo à sua volta (FOUCAULT, 2014c). 

Dito isso, percebemos nos enunciados transcritos da figura 08 certos ensinamentos 

dispostos, como um manual, que preparam o indivíduo para promover os cuidados de si 

mesmo, no entanto, tratam de cuidados voltados, especificamente, para a sua materialidade 

orgânica, para o seu entorno. Não é requisitada, como nas práticas antigas, a conversão do 

olhar do sujeito, pois a sua atenção deve permanecer vigilante para a exterioridade, para as 

formas do corpo, analisando o seu tamanho e o seu peso, ficando o sujeito, dessa forma, preso 

à ansiedade de que o volume de sua carne denuncie o delito ou pecado cometido. 

Nos cuidados de si da atualidade, a preocupação do sujeito é com o controle do 

corpo, numa obsessão em vencer a sua natureza e dissimular a sua finitude, o que substitui a 

preocupação com a ordem moral e espiritual das antigas culturas greco-romanas e cristãs, nas 

quais o corpo era submetido a um regime que buscava a transcendência do sujeito. De acordo 

com Ortega (2003), as subjetividades foram somatizadas, transpostas para o exterior e, como 

consequência, são reconhecidas na própria carne do sujeito. Dada à importância que a 

aparência corporal assumiu na contemporaneidade, “já não é o corpo a base do cuidado de si; 

agora o eu existe só para cuidar do corpo, está a seu serviço” (ORTEGA, 2003, p. 68). 

Vejamos a próxima figura: 

                                                           
44Epiméleia heautoû, termo traduzido como cuidado de si mesmo, é uma formulação filosófica grega que 

aparece na cultura grega desde o século V a.C.: “temos pois, com o tema do cuidado de si, uma formulação 

filosófica precoce, por assim dizer, que aparece claramente desde o século V a.C. e que até os séculos IV-V d.C. 

percorre toda a filosofia grega, helenística e romana, assim como a espiritualidade cristã” (FOUCAULT, 2014c, 

p. 12). 
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FIGURA 12 (P.4) – Instagram Seca você renove, de 26 de dezembro de 2016 

 

E que tal tomar um chá termogênico pra ajudar a se livrar das toxinas da 

jacada? Aí vai uma receitinha: Os ingredientes são: 1 colher de sobremesa de 

chá mate, 1/2 colher de sobremesa de chá verde, uma pontinha de colher de 

sobremesa de gengibre bem picadinho, 1/2 pau de canela. Para preparar, 

coloque a água para ferver com um pouco de cada ingrediente. A quantidade 

irá variar de acordo om a sua vontade de fazer um chá mais forte ou mais 

fraco. Como a quantidade é pouca, o chá ferve rapidinho. Para fazer 300 ml 

de chá, coloque uns 350 ml de água para ferver. Quando chegar no ponto de 

fervura, desligue depois de um minutinho. Deixa descansar e coe. Tome bem 

gelado e durante o treino. 
 

 

Após as postagens que nomeiam e esclarecem a dimensão da gravidade em 

desobedecer ao regime alimentar (figura 10) e que prescrevem os comportamentos 

obrigatórios para sanar os resultados negativos oriundos dessa ação indisciplinada e restaurar 

a limpidez do corpo (figura 11), segue a figura 12 com mais uma receita para operar essa 

“superação” física do sujeito. É aconselhado um chá com atributos termogênicos para 

eliminar as “toxinas da jacada”, adquiridas com a ingestão dos alimentos proibidos, sob a 

forma de um convite irrecusável, devido a todo o contexto imediato e presente que foi 

construído discursivamente para o convencimento do indivíduo sobre a condição patológica e 

impura de seu corpo. 

Pelo que se percebe, as formulações enunciativas das postagens 04, 05, 06, 07, 10, 11 

e 12 pretendem instrumentar os seus leitores como agentes ótimos de seus corpos, 

direcionando-os no caminho correto para a conquista da perfeição corporal, mas, para esse 

objetivo ser alcançado, é indispensável que se obedeça às regras desse jogo coordenado pela 

ciência, pela mídia e por um mercado. Dessa maneira, o corpo, enquanto matéria biológica e 
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discursiva, é, ao mesmo tempo, objeto e instrumento nos processos que conduzem à 

subjetividade, relacionando-se com as práticas que lhe são exteriores e com as próprias partes 

de sua morfologia através de discursos culturais e históricos pertencentes a uma determinada 

sociedade. Esse corpo, em virtude de ser também um elemento histórico, possui uma 

temporalidade, através da qual é possível singularizar o seu sujeito no espaço e situá-lo na 

dispersão da história. Abaixo, mais imagens que exemplificam o adestramento do corpo: 

 

 
FIGURA 13 (P.5) – Blog www.carolmagalhaes.com, seção: Bem Estar, de 10 de janeiro de 2017 

 

 

A figura 13 trata de propor uma atividade ao sujeito para ser executada em seu tempo 

de descanso que, nesse caso em específico, são as férias compreendidas no período do verão. 

Para isso, utiliza uma imagem convidativa na qual percebemos uma bela paisagem praiana 

com aves a se dispersar e um contemplativo pôr do sol no horizonte de cores quentes. Da 

ilustração, salta um corpo de mulher em movimento, de aparência atlética e com vestes 

apropriadas para a atividade física, parecendo ignorar ou pouco se interessar pelo espetáculo 

que a natureza a presenteia. A posição-sujeito dos enunciados ordena aos leitores a corrida na 

areia no período do verão, dizendo: “Aproveite o verão para correr na areia”. Dessa 

maneira, tenciona regular os tempos livres, controlar as atividades de lazer do indivíduo que 

também devem ser úteis ao regime de poder. 

Como já discutimos, o século XX impôs definitivamente a mobilidade ao sujeito, em 

razão disso inaugurou uma política de educação esportiva das massas e, por conseguinte, não 

http://www.carolmagalhaes.com/
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mais permitiu a inércia dos corpos na modernidade, além do mais “a medicina fez do 

movimento corporal um signo essencial de saúde, um modo fundamental de expressão da 

vida” (COURTINE, 2005, p. 93). Daí, diversas práticas foram elaboradas para penetrar a vida 

cotidiana dos indivíduos a fim de integrar os seus corpos às normas corporais vigentes. Dentre 

essas normas, está a gestão rigorosa do próprio corpo, tornando-se, dessa forma, cada 

indivíduo unicamente responsável por seu bem estar, saúde e boa aparência. 

Assim, desenvolveram-se estratégias para o controle positivo do corpo, isto é, para 

regular as atividades corporais articulando a estimulação do corpo, a sua incitação a 

movimentar-se, a mostrar-se, a cuidar-se, e não mais a partir de um trabalho de inibição ou de 

proibição. Afirmando a utilidade da prática de exercício físico, continua com os dizeres: 

“Nada melhor, do que unir o útil ao agradável, juntando a prática de exercícios com o prazer 

de aproveitar a natureza, não é?! Por isso, uma das melhores coisas para se fazer no verão 

é aproveitar a estação e a viagem para correr na areia.” Portanto, melhor que o descanso do 

corpo ou os divertimentos com amigos e familiares, é a atividade física porque é útil, já o 

ócio, não o é. Se a bela paisagem e a confirmação da utilidade da corrida não forem 

suficientes para o convencimento do leitor, são listados mais benefícios: “Bronzeado 

perfeito”; “Músculos definidos”; “Habilidade cerebral”; “Mais desempenho” (aqui, 

referindo-se novamente ao aumento da produtividade do corpo). Seguem mais 

aconselhamentos: 

Bronzeado perfeito 

Já ouviram falar que o melhor jeito de se queimar é andando ou correndo na 

praia?! Isso é a mais pura verdade. Pois é nessa hora que o sol te pega por 

completo, tanto na parte da frente quanto na de trás. Mas, é claro, não se 

esqueçam de usar e abusar do protetor solar e um chapéu para proteger a 

cabeça. 

 

Músculos definidos 

Como a areia é instável e não plana, o nosso deslocamento fica um pouco 

mais difícil, fazendo com utilizemos mais força, aumentando a nossa 

frequência cardíaca e exigindo mais dos nossos músculos. Há quem diga até, 

que quando corremos na areia, queimamos 60% mais calorias do que na 

esteira. 

 

 

Aqui, os enunciados que recomendam a prática de atividade física ao ar livre 

associam-se à aparência física, a fim de reforçar o processo de convencimento do leitor. 

Afirmam que, devido ao tempo que o indivíduo estará disposto à luz solar pela prática da 

corrida na praia, será propiciado o bronzeamento do corpo juntamente com o aperfeiçoamento 

de seus músculos. São técnicas pertencentes ao conjunto de ações praticadas para perseguir o 
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padrão de beleza em voga atualmente, o qual corresponde ao corpo bronzeado, magro e 

tonificado. O bronzeamento e a definição muscular são apresentados como resultados 

benéficos para o sujeito. É importante mencionar que esses benefícios apresentados 

equivalem a resultados materiais, uma vez que são decorrentes da transformação corporal do 

sujeito, seja em nome de um estado máximo de saúde ou de uma beleza construída conforme 

preceitos econômicos e culturais em voga.  

Sendo assim, a busca pelo bom estado do corpo, saúde perfeita e beleza ideal 

condiciona as ações dos indivíduos na contemporaneidade que corporificou a moral. O 

cuidado de si, a atenção voltada para o próprio corpo, é promovido para atender a uma 

exigência contemporânea e corresponde a uma obediência do sujeito e à sua capacidade para 

uma construção corporal a partir do corpo dado socialmente, como modelo a ser perseguido.  

A superfície do corpo é tocada pelos múltiplos significados culturalmente produzidos 

e afetados por uma história. Dessa forma, perseguir o seu entendimento, a sua compreensão, 

não condiz à elaboração de uma percepção que se limita somente aos seus contornos definidos 

por uma natureza biológica, visto que a sociedade está a investir no corpo constantemente, 

produzindo-o, modificando-o, pretendendo dispor de uma multiplicidade de corpos para que 

participem produtivamente na perseguição dos ideais, dos valores e dos anseios desse mesmo 

espaço social e cultural, no qual estão inseridos. Diante disso, ao compreender o que é o 

corpo, unidade material que nos permite ser e agir no mundo à nossa volta, compreenderemos 

também o seu sujeito (NOVAES, 2006). Abaixo, mais benefícios apresentados: 

 

Habilidade cerebral 

Quando estamos nos exercitando ao ar livre, conseguimos desenvolver 

melhor as nossas habilidades, devido ao fato do uso mais aguçado da visão 

quando estamos em áreas externas. Sem contar que o risco de movimentos 

errados diminui também, por esse motivo. 

 

Mais desempenho 

Devido ao fato da areia ser irregular e exigir mais esforço do nosso corpo, 

correr na areia nos traz imediatamente mais resistência e capacidade de 

manter e até aumentar o nosso ritmo. 

 
Pessoal, porém é muito importante que não deixem de ficar atentos aos 
cuidados com o excesso, o ideal é sempre cumprir o seu ritmo. 

Além disso, é importante também escolher os horários de treino, por causa 

do sol e calor. O ideal é praticar a corrida antes das 10 da manhã e depois 

das 4 da tarde, para não haver desidratação e exposição em excesso ao sol. 

Vamos praticar também?! 
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Os discursos sugerem uma dedicação permanente do sujeito ao seu corpo, que deve 

ser cuidado, governado por si próprio e construído até mesmo nas horas que seriam para 

descanso ou lazer no verão, período típico para férias. Trata-se de processos de adequação do 

corpo a uma normalidade constituída pelos saberes e práticas de um momento histórico, aos 

quais a pedagogia recorre e elabora os manuais para que se uniformizem os corpos e seus 

gestos. Nesse contexto de pedagogias do corpo, estão inseridos as ginásticas e os esportes 

(SOARES, 2008), que constituem em táticas de investimento no corpo e na sua gestão para 

sujeitá-lo a normas.  

No caso da postagem, e em todas as outras de nosso corpus, a posição-sujeito que 

enuncia não convoca os discursos científicos para proferir os seus aconselhamentos sobre a 

prática de atividades físicas, ou seja, não cita fontes de um médico ou de um educador físico, 

mas recorre aos discursos naturalizados na sociedade, faz uso dos enunciados já tão bem 

conhecidos pela população e amplamente divulgados há décadas pela mídia tradicional, que 

há tempos faz um trabalho de vulgarização dos discursos médicos por meio de jornais, 

revistas, programas de televisão, etc. Os sujeitos estão habituados com esses discursos e os 

reconhecem como verdadeiros, mesmo não sendo proferidos por um sujeito autorizado a falar 

sobre esse tema de um lugar legitimado da ordem discursiva, pois quem autoriza a fala da 

blogueira é o seu próprio corpo educado e normalizado, que atua como objeto e instrumento 

do poder.  

As práticas de ginástica surgiram no contexto histórico de aparecimento do poder 

disciplinar e do desenvolvimento da medicina social (FOUCAULT, 2017a), cujos 

acontecimentos se deram na circunstância do desenvolvimento do capitalismo do século 

XVIII, com definições e objetivos semelhantes com as práticas esportivas da atualidade. Seu 

funcionamento incide sobre o corpo do indivíduo, do qual incita determinadas ações, e seus 

resultados que afetam uma população, sendo assim, é uma pedagogia que educa o corpo 

individual para obter dele a eficácia de suas forças e a sua utilidade, o que consiste em um 

efeito disciplinar, mas corresponde também a técnicas de uma governamentalidade que busca 

promover a saúde e/ou o prolongamento da vida do corpo social, o que reflete o efeito 

regulamentador. De outro modo, com base em um agrupamento de saberes historicamente 

produzidos e difundidos na malha social, “a ginástica é esta pedagogia que incide sobre o 

corpo individual e auxilia na regulagem do corpo social [...] é tanto disciplina quanto 

regulamentação da vida” (SOARES, 2008, p. 79), trabalhando em produzir o corpo sadio, 

assim como também, o corpo dócil. 
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Assim, quando diz que “o ideal é praticar a corrida antes das 10 da manhã e depois 

das 4 da tarde, para não haver desidratação e exposição em excesso ao sol”, percebemos o 

poder disciplinar estimulando esse corpo a se movimentar e um biopoder que vai dirigir essa 

conduta, limitar o campo de ação desse sujeito, regulando os seus comportamentos para que 

não acarretem efeitos danosos sobre a saúde do indivíduo e, consequentemente, não 

comprometa o projeto político de preservação da vida da espécie humana e maximização de 

sua utilidade econômica. Em nossa contemporaneidade, instalou-se “o imperativo da saúde: 

dever de cada um e objetivo geral” (FOUCAULT, 2017a, p. 301). 

Fomos instigados a recorrer à atividade física, ao longo da história, seja para 

aumentar a utilidade do corpo, corrigir as suas “deformidades” ou para garantir a sua saúde, 

mas, nos dias atuais, além desses objetivos perseguimos ainda um terceiro: o da construção da 

beleza do indivíduo a partir de uma construção corporal, conforme os modelos constituídos 

para esta atualidade. Essa preocupação estética, em construir uma imagem corporal frente ao 

olhar detalhado do outro, associa-se a um incansável trabalho sobre todas as partes que 

compõe o corpo, que foi esquadrinhado e calculado pelo poder. 

Passada a época de uma subjugação e humilhação corporal pelas práticas religiosas, 

hoje retomamos o domínio do corpo, porém, nos foi elaborado um manual de instruções para 

o seu uso eficiente, para nos capacitar na gestão ótima de nosso próprio corpo, e aquele 

indivíduo que não obedecer a essas regras é julgado socialmente como um sujeito 

incompetente. De outro modo, a nossa autonomia sobre o corpo individual, ou seja, aquilo 

que podemos e devemos fazer dele, está balizado nos discursos sociais e científicos da 

contemporaneidade que estabelecem o conjunto de práticas corporais, supostamente corretas, 

para promover os seus cuidados e/ou sua transformação contínua, cuja recomendação consiste 

em uma forma de governo do corpo do outro. Esses discursos autorizam os sujeitos a serem 

iguais uns aos outros, refletem um desejo de uniformização corporal que faz rejeitar qualquer 

indício do diferente, por despertar, sob o olhar do outro, o estranhamento. 

De acordo com o que foi discutido em capítulo anterior, o corpo deixou de ser algo 

dado e acabado para se tornar matéria transformativa, sempre em processo de conversão 

mediante os rituais e práticas corporais que tomam o cotidiano dos sujeitos, motivados em 

esculpir o próprio corpo conforme os modelos corporais fabricados para o nosso tempo e 

cultura. 

Dessa forma, é benéfico, também, para as tecnologias atuais desse poder-saber, que 

esse corpo saudável e exercitado pela prática da atividade física evidencie, do mesmo modo, o 

atributo da beleza, o qual se integra à imagem corporal feminina impregnado de significados 
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morais e sociais, tornando-se objeto de uma reponsabilidade obrigatória tramada 

historicamente para o sujeito mulher, como um qualitativo de uma suposta feminilidade. Daí, 

para reafirmar o seu sexo e reforçar a sua feminilidade para o grupo social ao qual pertence, a 

mulher deve esforçar-se em seus cuidados com a aparência, pois a beleza converte-se em uma 

gratificação social e a sua ausência é percebida como má conduta pessoal (NOVAES, 2006). 

Segue a próxima figura e, logo abaixo, o texto que a acompanha: 

 

 
FIGURA 14 (P.6) – Blog www.carolmagalhaes.com, seção: Beleza, de 12 de janeiro de 2017 

 

Proteção UV para o cabelo 

Da mesma maneira que os raios de sol agridem nossa pele, eles também 

afetam e muito os nossos fios, isso porquê, os raios UV agem nas 

substâncias que unem a cutícula do cabelo, deixando-o frágil, quebradiço e 

sem brilho. O ideal é usar cremes ou óleos com a proteção UV antes de 

treinar ao ar livre. 

 

Sem make 

A maquiagem pode agredir muito a nossa pele, principalmente quando 

estamos nos exercitando e suando, e nossos poros ficam abertos. Por isso, 

para evitar que a pele fique oleosa, com espinhas e cravos, retire todos os 

resquícios de maquiagem do seu rosto antes de treinar. 

 

Banho pós-treino 

É preciso ficar atenta com a temperatura da água do banho, principalmente 

depois do treino. O motivo é o ressecamento em excesso da nossa pele e do 

http://www.carolmagalhaes.com/
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nosso cabelo, quando entramos em contato com águas muito quentes. O 

ideal é uma ducha morna, que fará bem tanto para os fios quanto para a pele. 

 

 

Nos enunciados da figura 14, não há a utilização de marcas linguísticas que remetem 

de modo direto ao sexo feminino, no entanto, somos levados a associar o seu discurso sobre 

alguns ensinamentos de cuidados estéticos à aparência corporal da mulher, isso porque 

viemos de um trabalho discursivo de longa duração que coaduna a questão da beleza ao corpo 

da mulher, fabrica um ideário de perfeição corporal e o liga ao seu sexo como sendo uma 

necessidade imprescindível para que, assim, possa ser mulher no mundo, ou ainda, para que 

seja permitida e aprovada a exibição de seu corpo no meio social. A insistência com a 

reprodução do corpo feminino em imagens também auxilia nessa tarefa, são representações de 

mulheres que correspondem ao padrão estético vigente atualmente, cuja exibição reforça esse 

modelo corporal para as outras mulheres, incitando à sua identificação, e, ao mesmo tempo, 

estabelece para os homens o tipo de corpo que merece ser sexualmente desejado.  

Tratando-se de um objeto de maior regulação social, na imagem apresentada, o corpo 

feminino parece estar iluminado pelo poder, sendo disposto em um espaço de visibilidade 

como se pretendesse vigiá-lo na tarefa que está a executar. Percebemos um cenário de cores 

escuras no qual a luz incide somente sobre uma mulher jovem, de olhar concentrado e vestes 

esportivas, que desenvolve um movimento mecânico. A imagem faz revelar um semblante de 

traços harmoniosos e delicados, em conformidade com o imaginário social sobre uma beleza 

feminina, assim como revela também uma aparência bem cuidada. O título da postagem 

“Cuidados de beleza importantes para quem treina” pretende capturar aquelas mulheres 

praticantes de atividades físicas que, até nos momentos de exaustão corporal pela prática de 

exercícios físicos nas academias de ginástica ou em ambientes abertos, não podem abrir de 

mão dos cuidados de beleza de seu corpo, do contrário será julgada uma mulher incompleta. 

O texto é enfático ao afirmar que “devemos nos preocupar com os cuidados de 

beleza também”, dessa maneira, acrescenta o trabalho de embelezamento da aparência no rol 

de nossas reponsabilidades cotidianas. De forma imperativa e com a utilização de letras em 

negrito para se referir aos cuidados com a aparência, os enunciados irrompem em nossa 

atualidade a fim de reforçar a importância de a mulher se fazer permanentemente bela para si 

e para a sociedade, ou ainda, para incutir a ideia de que a atenção dedicada à nossa 

exterioridade corporal deve compor, ao lado das preocupações com a alimentação, exercícios 

físicos, etc., o conjunto de práticas relacionadas aos cuidados de si na modernidade, as quais 
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Ortega (2003) nomeou de práticas bioascéticas, fundadas em práticas de sujeição e 

disciplinamento. 

É importante que o processo de transformação corporal não prejudique a imagem da 

mulher, a qual deve cuidar em converter o próprio corpo e cuidar também para que essa 

conversão não comprometa negativamente a sua aparência, ou melhor, que a prática diária das 

atividades físicas recomendadas, assim como todos os seus “efeitos negativos” (raios solares, 

suor, etc.), não torne desagradável a sua exterioridade, pois, em nossa atualidade, “qualquer 

contravenção estética maior provoca um mal-estar” (NOVAES, 2006, p. 84), suscitando a 

inquietude do olhar do outro. Isso ocorre porque estamos em um contexto social e econômico 

de apelos para o embelezamento, no qual o indivíduo está livre para modificar suas 

“imperfeições corporais” e/ou dissimular os signos do envelhecimento de seu corpo, “por isso 

o desassossego não poderia deixar de ser permanente: mesmo quando se está doente, é bom 

não descuidar da aparência; mesmo quando se é jovem, sinais da decrepitude parecem estar à 

espreita” (SANT’ANNA, 2014, p. 188). Por esse motivo, devemos estar vigilantes aos 

processos de desgaste inevitável, porém dissimulável, de nossa carne. 

Para isso, a partir da multiplicidade das técnicas corporais contemporâneas e da 

ampla propagação dos padrões de beleza, os meios de comunicação fazem circular os 

discursos prescritivos que educam a mulher nos cuidados de sua aparência, equipam-na de 

informações julgadas socialmente importantes para que promova a transformação e o 

aperfeiçoamento contínuo de seu corpo com a perseguição dos ideais de vitalidade, juventude 

e saúde, comprovando para a sociedade, dessa forma, a sua capacidade de agenciamento do 

próprio corpo. Assim, “cultivar a beleza, a boa forma e a saúde apontam para uma nova 

ideologia que se impõe como um verdadeiro estilo de bem viver” (NOVAES, 2006p. 84), ou 

seja, as mulheres devem aprender a cuidar da aparência durante toda a sua vida e ainda 

acreditar que existe prazer nesse trabalho de caráter perpétuo. 

Esses enunciados trazem recomendações que orientam a mulher nos cuidados com o 

cabelo (“Proteção UV para o cabelo”) e a pele (“Sem make”; “Banho pós-treino”), 

refletindo uma preocupação com a exterioridade de seu corpo, com o seu invólucro, isso 

porque, hoje em dia, cada vez mais a ideia de beleza se aproxima com a de juventude, 

gerando, por conseguinte, uma ansiedade compartilhada socialmente em dissimular a sua 

degradação, ocultar os sinais de seu envelhecimento, já que se trata de um corpo de carne e, 

portanto, finito. Para tanto, é promovido um estilo de vida em que o sujeito está a serviço de 

seu corpo, movido pela vontade de controlá-lo, de adiar a sua morte certa e de mascarar os 

vestígios de sua finitude. 
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Essa regulação e controle das práticas corporais correspondem ao exercício do 

biopoder que faz desaparecer as fronteiras entre força física, saúde, bem estar e beleza, 

articulando todos esses propósitos em um só tempo. Percebida como um dom natural nos 

séculos anteriores, a beleza passa a ser pensada, a partir da metade do século XX, como algo 

que pode ser alcançado, ou melhor, como uma propriedade que pode ser construída, adquirida 

ou negociada em termos de mercado nesta cultura do consumo, de outro modo, inaugura-se 

uma nova ordem de poder-saber sobre o corpo no século XX, “nessa ordem a beleza deixa de 

ser um dom e passa a ser construção, atributo que se conquista por meio do governo do corpo, 

que passa a funcionar a serviço da indústria tecnocientífica empresarial do corpo saudável” 

(FONSECA-SILVA, 2007, p. 209). Assim, em nosso tempo, a beleza passa a ser uma 

possibilidade concreta para todos aquelas que se submetem às práticas de embelezamento, 

através do governo diário do corpo de si sobre si. Vejamos a figura 15: 

 

 
FIGURA 15 (P.6) – Blog www.carolmagalhaes.com, seção: Beleza, de 12 de janeiro de 2017 

 

 

Cuidados com o suor 

O suor tem um pH muito ácido, quando ele entra em contato com o cabelo 

ele agride as cutículas dos fios, consequentemente deixando-o mais 

ressecado. A dica é aplicar um óleo vegetal antes do treino, deixar agir e só 

retirar depois do banho. 

 

Limpe bem a pele 

A pele precisa estar sempre limpa, então a dica é antes dos treinos, limpá-la 

bem, com lenços umedecidos, para retirar toda a oleosidade. Após os 

exercícios é necessário mais uma vez a limpeza profunda e então use e abuse 

do hidratante. 

Vamos nos cuidar?! 

Beijinhos! 

http://www.carolmagalhaes.com/
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Aqui, os enunciados continuam a oferecer mecanismos para o controle da aparência, 

novamente preocupados em evitar danos ao cabelo e à pele devido ao contato com o suor 

decorrente da prática de atividade física. Há, também, uma preocupação higieneizante 

fundada nos aconselhamentos sobre a necessidade de assepsiar a pele (recomendando uma 

limpeza constante e profunda) antes e após o treino físico, o que corresponde a mais uma 

prática pedagógica de controle corporal e ao desejo atualizado de uma certa pureza da carne, 

em oposição com a aspiração antiga de uma alma pura. E no fim, a interrogação na forma de 

mando para nos cuidarmos (“vamos nos cuidar?!”), que, nesse caso, significa repetir todas 

essas práticas corporais sugeridas para o tratamento e embelezamento da aparência do corpo. 

São cuidados exclusivamente estéticos que esperam resultados materiais alcançáveis com a 

rigorosa obediência do sujeito, inserido na luta ininterrupta contra o envelhecimento e a 

imperfeição de seu corpo. 

Na figura, vemos uma mulher de corpo belo, jovem, aparentemente saudável, 

trabalhado pelos exercícios físicos e, também, sexuado, a se oferecer ao desejo do outro. A 

imagem, na qual beleza associa-se à sexualidade, traz um corpo feminino que transborda 

sensualidade, a qual é percebida pelo gesto de subir o short com uma das mãos, pela ação de 

levar a outra mão ao cabelo que está desgrenhado e um pouco molhado, pelo olhar marcante, 

pela boca semiaberta, isto é, prepara um cenário um tanto incomum para o “universo fitness” 

que propaga os discursos relacionados à atividade física e alimentação saudável. Este corpo 

sensualizado aquece toda a cena apresentada, mostrando-se parcialmente coberto por vestes 

de cores quentes e posicionado à frente de um fundo de cores frias. Trata-se de um corpo livre 

de “imperfeições”, visto que revela as suas formas em conformidade com o padrão corporal 

em voga e seduz. Objeto do desejo masculino, a mulher fabrica seu corpo sob a perspectiva 

masculina, preocupa-se em atender aos seus anseios de “juventude, sensualidade e, sobretudo, 

oferecimento como objeto para servi-lo” (NOVAES, 2006, p. 88). 

Assim como o mundo foi traduzido e ordenado sob a ótica masculina, também foi a 

representação social da mulher, ou seja, o que hoje entendemos sobre uma certa feminilidade 

foi, de modo igual, preparado historicamente sob o olhar do homem, visto que, ainda hoje, é o 

olhar de homem que se lança sobre a mulher, que produz o imaginário de expectativas sobre a 

aparência ideal de um corpo feminino.  

O corpo está no centro das relações entre saber, poder e processos de subjetivação, a 

obsessão contemporânea com o domínio da materialidade corpórea individual reflete uma 

nova forma de subjetivação que incita o indivíduo a se constituir e a se reconhecer como 

sujeito através dos cuidados de si, ou melhor, das práticas corporais vigentes que 
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correspondem a um controle-estimulação do embelezamento do corpo, da conversão de suas 

formas, da preservação de sua saúde e de sua sexualidade. Isso porque “se o poder só tivesse a 

função de reprimir, se agisse apenas por meio da censura, da exclusão [...] se apenas se 

exercesse de um modo negativo, ele seria muito frágil” (FOUCAULT, 2017b, p. 238-239).  

Dessa forma, fica para trás a história de um controle-repressão da carne impura e 

culpada, uma vez que hoje é o momento da liberação do corpo, mas para que seja possível 

esse projeto contemporâneo da conquista de “liberdade” ou da “salvação” na terra, antes 

deverá submeter-se ao processo de transformação de sua matéria biológica e de seus 

comportamentos, por meio dos modos de existência possíveis que foram historicamente 

preparados para nós e que padronizam os corpos segundo o modelo estético de nossa 

atualidade.  

A posição-sujeito do blog, no domínio de uma formação discursiva dos cuidados 

corporais, auxilia no trabalho de reprodução e circulação daquilo que pode e que não pode, 

daquilo que deve e que não deve ser formulável sobre as práticas de si através das quais a 

mulher se constitui como o sujeito que se cuida, cuida de seu corpo e de sua saúde, enfim, 

governa-se. Abaixo, vejamos a próxima figura: 

 

 
FIGURA 16 (P.7) – Instagram Seca você renove, de 02 de fevereiro de 2017 

 

Bom dia pessoal! O antes e depois de hoje mostra nossa cliente que foi 

assessorada pelo coach @egilgreto e participou de dois programas e meio! 

Nossa cliente eliminou 14 kilos! Parabéns! Estamos muito orgulhosos de 

você!  

 

 

https://www.instagram.com/egilgreto/
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Na figura 16, temos as imagens do corpo de uma cliente que adquiriu os programas 

de emagrecimento da empresa nominada “Seca você renove”, portando, ela se submeteu ao 

processo de transformação corporal e de hábitos vendido pelo grupo comercial. Nessa 

imagem, percebemos o gerenciamento de um movimento de desproporção entre um corpo 

imperfeito, por possuir “falhas” a corrigir sob a ótica corporal de nossa atualidade, e um corpo 

experimentando o seu processo de conversão, visto que a perfeição corporal é objeto de um 

trabalho incessante, o qual o sujeito não completa jamais. 

Observamos dois corpos femininos de tempos diferentes, um representando o antes e 

o outro representando o depois, quer dizer, um corpo pertencente ao tempo passado, relativo 

ao momento de sua inadequação, escondendo a própria “vergonha” com as vestimentas 

maiores que as da próxima imagem na tentativa de suavizar o seu “desvio” e não chocar o 

olhar alheio; e o outro, do tempo presente, corresponde a um corpo mutável e provisório, isso 

porque ele está sendo transformado continuamente pelas práticas do cuidado de si dispostas 

na contemporaneidade e vendidas pelo programa “Seca você”, ou seja, é um corpo que passa 

por um processo de conversão mediante um trabalho individual e cotidiano o qual abrange 

períodos de restrição alimentar, esgotamento físico resultante da prática de exercícios, 

dedicação ao seu culto e, além do mais, o investimento financeiro. Nessa segunda imagem, 

referente ao tempo depois, vemos o corpo de formas já reduzidas e, como consequência, 

coberto de vestes menores que deixam sua carne mais à mostra ao olhar do outro, isso porque, 

devido a sua submissão ao processo de transformação de sua carne, ele foi autorizado a se 

tornar visível no ciberespaço, em razão de somente admitirmos a materialidade corporal em 

constante mutação (ORTEGA, 2008). 

As imagens tratam de uma única mulher, porém de corpos diferentes e de 

subjetividades também desiguais, pois, para promover os novos cuidados de si foi necessário 

renunciar uma subjetividade para a adoção de uma outra mais “útil” às relações empreendidas 

pelo saber-poder-ética de nossa época, cuja posição-sujeito corresponde àquela que vai 

legitimar a centralidade do corpo na cultura contemporânea, a qual Ortega (2003, 2008) se 

refere como uma cultura somática. Dessa forma, a postagem publicada no Instagram anuncia 

o corpo que a nossa sociedade reclama de seus sujeitos, à vista disso, esse corpo fala de sua 

sociedade e essa sociedade necessita dele para viabilizar o seu projeto de governo de todos 

conduzindo a população a um fim conveniente (FOUCAULT, 2017b). 

Os enunciados materializados na publicação cumprimentam a mulher pelo êxito 

alcançado que foi reduzido em número (“Nossa cliente eliminou 14 kilos”), nessa ordem 

discursiva, quanto maior for o número eliminado maior também será o seu prestígio social. A 
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empresa faz uso dessa imagem feminina numa forma de atestar a eficiência do programa de 

emagrecimento comercializado e, dessa maneira, atrair mais clientes dispostos a se submeter 

ao planejamento de alimentação e exercícios físicos e financiar essa transformação corporal, 

imitando o caso de sucesso propagado na rede. Assim, o corpo feminino “é apresentado como 

materialidade simbólica de significação para si e para o outro” (FONSECA-SILVA, 2007, p. 

235), como, também, um mercado para a nossa sociedade de consumo fundada em ideais 

hedonistas e narcisistas, visto que as práticas de cuidados corporais da atualidade foram 

mercantilizadas, ou melhor, as técnicas de si da contemporaneidade foram incorporadas na 

sociedade para incentivar a perseguição do bem estar e do corpo da moda, resultando em uma 

marca corporal cada vez mais profunda e menos epidérmica (ORTEGA, 2008). 

Contrariamente ao que a empresa “Seca você” apregoa, como já foi dito 

anteriormente, os enunciados parabenizam a mulher tão somente pela diminuição de seu peso 

corporal cujo acontecimento de domar a própria carne é percebido como superação, 

esquecendo-se, com isso, de se remeterem à transformação interior ou ao estabelecimento da 

saúde, conforme objetivos prometidos pela propaganda do programa comercializado. Assim, 

reivindica de sua cliente uma “disciplina que visa menos à saúde do que à ilusão de saúde. A 

aparência é o que conta” (ORTEGA, 2008, p. 39).  

Dessa maneira, preocupa-se exclusivamente com a publicização da adequação do 

corpo conforme o padrão estético em voga, a fim de, com a exposição de seus resultados tão 

somente materiais, estimular e atrair novos adeptos para promover o disciplinamento de suas 

práticas e a regulação de suas rotinas ante o pagamento do valor negociado. Diante disso, o 

corpo do indivíduo torna-se um campo carente de investimentos e, ao mesmo tempo, de 

exploração de capital. Abaixo, a figura 17: 
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FIGURA 17 (P.8) – Instagram Seca você renove, de 05 de fevereiro de 2017 

 

 

#REPOST@marcela.ost 

Dia de chuva não é desculpa para não treinar. Encontre um espaço na sua 

casa onde seja possível executar alguns movimentos e seja criativo. Vale 

pular, fazer polichinelos, agachar, fazer flexões e abdominais. Lembre-se seu 

corpo não sabe que esta chovendo, deixe as desculpas de lado e se 

movimente. 

 

 

Aqui, é possível desenvolver um diálogo com o trabalho discursivo elaborado pela 

figura 13 do blog analisado, o qual impõe ao corpo individual uma atividade ininterrupta, que 

não pode cessar, inclusive, nos períodos em que o indivíduo esteja de férias. Em situação 

semelhante, a figura 17 do Instagram do Seca Você determina para o sujeito a atividade física 

de modo permanente, independentemente dos aspectos variáveis da exterioridade ou do lugar 

em que se encontrar. Refletindo o desejo, iniciado com as políticas esportivas do século XX, 

de massificar as variadas formas de mobilidades na sociedade para a construção do corpo que 

melhor represente o nosso tempo, aquele que seja performático, leve, com agilidade em seus 

movimentos e de porte atlético, cujas características arroladas correspondem ao ideário de 

saúde da atualidade. Para isso, aconselha a execução de qualquer movimento, por mais 

simples que seja, o importante hoje é não se tornar matéria inerte, cujas forças são 

improdutivas. 

As atividades físicas devem ser regulares e cotidianas, à vista disso, a publicação 

acima, refletindo o interesse do exercício de uma biopolítica apoiada no saber médico da 

atualidade, trata de educar o corpo do sujeito e de acender a autonomia individual tão 

prestigiada em nossa cultura, visto que, “a valorização da autonomia devolve ao indivíduo a 

responsabilidade por sua saúde, reduzindo a pressão exercida sobre o sistema público” 

https://www.instagram.com/explore/tags/repost/
https://www.instagram.com/explore/tags/repost/
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(ORTEGA, 2008, p. 35). Assim, o sujeito é capacitado nos usos que pode e deve fazer de seu 

próprio corpo, como também deve ser um sujeito autônomo em seus cuidados e criativo 

(“seja criativo”) diante de acontecimentos inesperados. E no caso de faltar criatividade, a 

postagem já prepara em oferecer algumas recomendações: “Vale pular, fazer polichinelos, 

agachar, fazer flexões e abdominais”, que podem ser executadas em sua própria casa diante 

da impossibilidade de sair, devido à chuva, para uma academia de ginástica. 

Este corpo idealizado na contemporaneidade reclama uma subjetividade que esteja a 

seu serviço, exercendo um trabalho narcisista de culto ao corpo individual através das técnicas 

corporais ensinadas mediante a circulação dos discursos pedagógicos. Trata-se de um efeito 

cultural do qual “o culto ao corpo pode, então, ser analisado como técnica corporal da 

sociedade atual, uma vez que garante melhor performance nas negociações presentes na vida 

cotidiana” (CASTRO, 2007, p. 28). Com base nisso, entendemos como um alerta ameaçador 

os seguintes enunciados escolhidos para compor a postagem: “Lembre-se seu corpo não sabe 

que esta chovendo”. Posicionando, dessa forma, o sujeito em um lugar de submissão, 

devendo, assim, uma certa obediência ao seu próprio corpo, visto que, em uma situação de 

indisciplina do sujeito o seu corpo responde com a própria fatalidade de sua natureza, ou seja, 

ele envelhece, engorda, torna-se flácido, suas carnes caem. Diante disso, para evitar esses 

efeitos punitivos da carne, o indivíduo deve estar sempre vigilante às necessidades de seu 

corpo, as quais foram estabelecidas por um trabalho histórico, social e cultural. 

Dessa maneira, o corpo se torna um modo de existência e todas as ações do sujeito 

em sua vida cotidiana devem integrar as práticas corporais ensinadas na contemporaneidade. 

Assim, a partir do trabalho autônomo de transformação e adequação de sua anatomia, o 

sujeito atesta para a sociedade a sua capacidade de cuidar de si mesmo, que corresponde a 

uma importante competência individual para a política da governamentalidade (FOUCAULT, 

2017b), pois, “a condição de autonomia se traduz num melhor estado de saúde e no 

desenvolvimento de hábitos e escolhas comportamentais saudáveis” (CASTRO, 2007, p. 28). 

Continuamos nossas análises com a figura 18: 
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FIGURA 18 (P.9) – Blog www.carolmagalhaes.com, seção: Bem Estar, de 07 de fevereiro de 2017 

 

Faça sua própria comida 

Como têm muitas pessoas que passam o dia inteiro fora de casa, e acabam 

comendo pela rua, essa pode ser uma dica que irá fazer muita diferença. 

Comer em restaurante todos os dias não é muito legal, isso por quê nunca 

sabemos como esses alimentos são feitos, nem se suas propriedades estão 

sendo retiradas e nem se está sendo 100% higienizados, por exemplo. 

Apenas comendo a comida da nossa casa podemos ter essa certeza. Então 

separe sua lancheira e comece a preparar os seus almoços. 

 

Não se acomode 

Se acomodar em um só exercício, faz com que perdemos o prazer de treinar. 

Alternar e conhecer coisas novas é sempre muito bom, além de dar aquela 

injeção de ânimo para os nossos treinos. 

 

Se exercite com as amigas 

Malhar com as amigas é sempre um estímulo muito grande, pois uma 

incentiva a outra. Sem contar que quando bate aquela preguiça, a amiga vai 

fazer você ir de qualquer maneira. Convide suas amigas e coloquem a “mão 

na massa”. 

 

Deixe o carro de lado 

Que o carro é muito útil, não podemos negar, porém, ele faz com quem nos 

acomodemos muito. Muitas vezes trabalhamos, malhamos ou temos 

http://www.carolmagalhaes.com/
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qualquer compromisso que podemos ir a pé ou até de bicicleta, mas 

acabamos escolhendo o carro, por ser mais prático. 

Comece deixando ele apenas para as necessidades, desse jeito será muito 

mais proveitoso e saudável, além de economizar bastante, vale a pena! 

Trace metas 

É muito importante você saber aonde quer chegar, depois disso, trace todos 

esses objetivos, e pense como você pode alcançá-los. Isso com certeza 

ajudará com a trajetória, principalmente quando pensar em desistir. 

Vamos começar? 

Beijos beijos! 
 

 

A transformação do estilo de vida na cultura grega clássica significava a evidência de 

uma individualidade e liberdade, condições necessárias para atingir a transcendência e o 

conhecimento da verdade do sujeito, diferenciando-se, dessa maneira, através das técnicas do 

cuidado de si da época clássica, dos indivíduos comuns de sua comunidade. Nos dias de hoje, 

os indivíduos são compelidos a transformar seus estilos de vida, abrindo mão de sua 

individualidade e obedecendo a procedimentos disciplinares para a adoção de um modo de 

existência universal: o fitness, cujo modelo é instituído sobre a perseguição obstinada da 

saúde perfeita, de grandes porções de bem estar individual e da adequação das anatomias, 

conforme um padrão corporal estabelecido culturalmente, esvaído, desse modo, de 

preocupações políticas e com o bem comum. 

Em vista disso, o projeto de criação da “pessoa fitness”, segundo a intenção 

declarada pela postagem do blog, reclama, antes, a constituição de uma bioidentidade, ou seja, 

necessita das chamadas identidades somáticas, as quais deslocam para a exterioridade de seu 

corpo a sua moral, a sua subjetividade que foi alcançada mediante as práticas ascéticas da 

contemporaneidade, as quais se ocupam exclusivamente da materialidade corpórea. Esse 

projeto de transformação dos modos de existência requer do indivíduo “mudar alguns hábitos 

e principalmente focar na saúde e no bem-estar”, ao mesmo tempo em que recusa aquela 

subjetividade inadequada para os interesses da biopolítica de nosso tempo (ORTEGA, 2003, 

2008). 

Vimos em capítulo anterior que o exercício do poder disciplinar não foi inviabilizado 

com o nascimento do biopoder em nossa sociedade, isso porque ambos atuam em planos 

diferentes, melhor dizendo, o primeiro centrou-se no nível do corpo individual para assegurar 

o seu adestramento, a ampliação de suas aptidões e de sua utilidade e docilidade. O segundo, 

que se desenvolveu posteriormente, na segunda metade do século XVIII, concentra o seu 

exercício em uma população e nos controles reguladores para preservar a vida da espécie 
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humana, preocupando-se com os processos biológicos do corpo-espécie, tais como: os 

nascimentos, as mortalidades, os níveis de saúde de uma população, a longevidade, etc. 

Assim, “as disciplinas do corpo e as regulações da população constituem os dois polos em 

torno dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida” (FOUCAULT, 2017a, p. 

150). 

Diante disso, a postagem anuncia as “5 maneiras para se tornar uma pessoa fitness”, 

assim, com os enunciados sob a forma de manual, ensina as cinco atitudes necessárias para 

distanciar o sujeito obediente do grupo vergonhoso dos indivíduos sedentários e debilitados. 

Para tanto, prepara um conjunto de instruções e práticas que tem o objetivo de disciplinar os 

indivíduos e conduzir os seus comportamentos no processo de transformação do estilo vida 

para obter melhor forma física, longevidade e saúde, o que indica uma forma de governo do 

corpo dos outros. 

A sua discursividade implica num manual de comportamentos a serem adotados para 

se alcançar saúde e o corpo ideal, a partir da obediência a tudo que é dito e da disciplina do 

sujeito. A necessidade que surgiu na modernidade de conduzir a população para um fim 

satisfatório tornou mais sutil o exercício do poder disciplinar, “nunca a disciplina foi tão 

importante, tão valorizada quanto a partir do momento em que se procurou gerir a população” 

(FOUCAULT, 2017b, p. 428). Isso porque governar não significa apenas administrar uma 

massa coletiva dispersa, mas sim gerir profundamente e no detalhe o corpo do indivíduo, 

ocupando-se dele para controlar os seus comportamentos cotidianos e determinar as sua ações 

em seu dia a dia, pois “Querendo ou não, se quisermos conquistar o corpo desejado, 

precisamos mudar nossa rotina”. 

Novamente aqui, o objetivo principal é a transformação para obter efeitos materiais e 

o meio para empreender essa metamorfose corporal é a adoção do estilo de vida fitness. Daí, 

percebemos o exercício do poder que penetra a vida cotidiana do sujeito, controla os seus 

hábitos diários e modifica a sua relação intimista com o próprio corpo. É, de fato, um tipo de 

intervenção característica do governo, que tem como objetivo final a sorte da população e 

dispõe do corpo individual como o intermediário das técnicas disciplinares. Com isso, “a 

população aparece como sujeito de necessidades [...] mas também como objeto nas mãos do 

governo; como consciente, ante o governo, daquilo que ela quer e inconsciente em relação 

àquilo que se quer que ela faça” (FOUCAULT, 2017b, p. 425 - 426). 

Sendo assim, é interessante, útil e econômico para o Estado administrar uma 

população saudável, com longa expectativa de vida, de força produtiva e, portanto, com 

grande potencial para consumir, participando ativamente na sociedade de consumo e 
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escoando os produtos e serviços fornecidos abundantemente pelos mercados capitalistas. 

Foucault (2017a, p. 151-152) afirma que “esse biopoder [...] foi elemento indispensável ao 

desenvolvimento do capitalismo, que só pôde ser garantido à custa da inserção controlada dos 

corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos de população 

aos processos econômicos”. Portanto, esse poder se exerce através de campanhas direcionadas 

à população e de técnicas centradas no indivíduo a fim de preservar a vida e maximizar a 

utilidade econômica do corpo social. 

E se ocorrer de “não conseguirem alcançar os seus objetivos”, apesar de integrar em 

suas rotinas as atividades físicas recomendadas para uma vida fitness, foi porque em algum 

momento o sujeito resistiu, deixando de obedecer alguma instrução, ou todas, do manual 

compartilhado: “Isso [a não transformação corporal] acontece por inúmeros motivos, e um 

deles é pela resistência das mudanças de hábitos” (grifo nosso). Assim, para a adoção do 

estilo de vida fitness determinado atualmente são primordiais a disciplina e a obediência do 

sujeito à norma estabelecida, pois, se houver resistência não haverá a desejada transformação 

do corpo.  

De modo contrário, as práticas de si da Antiguidade grega, estudadas por Foucault, 

representavam uma posição de liberdade do sujeito frente aos modos de existência prescritos 

para aquela época, ou melhor, significavam “uma forma de resistência cultural, uma vontade 

de demarcação, de singularização, de alteridade” (ORTEGA, 2003, p. 63). Nessa passagem da 

história, era preciso resistir para alcançar a subjetividade desejada, aquela que marcaria a sua 

singularização e transcendência diante da comunidade, hoje, de outro modo, percebemos uma 

vontade de homogeneidade, uma necessidade de adequação dos sujeitos modernos aos 

modelos de existência engendrados discursivamente para a nossa contemporaneidade, à 

procura da saúde e do corpo perfeito. 

Dessa forma, tornando-se uma pessoa fitness, o sujeito será presenteado com um 

novo corpo, um corpo aperfeiçoado e mais produtivo que o anterior, um corpo apto a se 

mostrar e a ser admirado no espaço material e no ciberespaço. Isso se deve porque, na 

contemporaneidade, “o fitness nos é apresentado como o ‘remédio universal’, que nos garante 

a independência da medicina [...] a proteção de todos os males da sociedade moderna [...] a 

receita da felicidade e da fidelidade” (ORTEGA, 2003, p. 67). A disciplina é o meio para se 

conquistar os ideais modernos de saúde e perfeição corporal e a subjetividade é constituída a 

partir do trabalho autônomo sobre o próprio corpo. 

Logo depois, são apresentados os cinco conselhos para uma vida fitness: “1. Faça 

sua própria comida”, “2. Não se acomode”, “3. Se exercite com as amigas”, “4. Deixe o 
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carro de lado” e “5. Trace metas”. Assim, seguindo somente esses cincos passos teremos um 

sujeito fitness de corpo renovado, o ideal representante do século XXI. 

Desses enunciados, percebemos que a posição-sujeito do blog interessa-se em 

construir uma subjetividade feminina comprometida com a perseguição de uma estética 

esportiva. A imagem utilizada para a ilustração da postagem põe em evidência um corpo de 

mulher à frente de imagens de corpos masculinos que se desfocam sutilmente, perdendo a 

relevância de seus contornos no cenário montado. Estão todos a praticar os exercícios físicos 

recomendados pelos discursos da atualidade, fazendo uso de equipamentos de uma academia 

de ginástica, mas somente o corpo feminino está em uma posição de visibilidade. 

A instrução de número três, além de recomendar a prática de atividade física, incita a 

mulher a convocar também as suas amigas para, unidas, compartilharem o estilo de vida 

fitness, assim como foi no passado, tempo em que as mulheres partilhavam os segredos das 

técnicas de embelezamento da aparência. Dessa forma, o fitness torna-se um modo de 

existência que modifica a relação do sujeito com o próprio corpo, bem como ordena as suas 

relações sociais, reunindo sujeitos em torno de um mesmo objetivo material, ou melhor, 

favorecendo a formação de agrupamentos sociais baseados em critérios de saúde, desempenho 

físico, aperfeiçoamento corporal, longevidade, etc., o que constitui em uma forma de 

sociabilidade apolítica, diferenciando-se, assim, dos “critérios de agrupamento tradicionais 

como raça, classe, estamento, orientação política, como acontecia na biopolítica clássica” 

(ORTEGA, 2003, p. 63). Desse agrupamento, resulta, também, uma divisão entre os 

indivíduos em dois grupos que estão em oposição: os ativos e os sedentários, cuja presença é 

percebida com certa desconfiança em nossa contemporaneidade. 

Esses enunciados, que insistem na participação das mulheres no modo de vida 

fitness, fazem ecoar o pensamento antigo de uma beleza feminina que é obrigatória, devendo 

a mulher se submeter a diversos sacrifícios em nome de um aperfeiçoamento estético, dessa 

maneira, ainda hoje a “imagem corporal da mulher brasileira está longe de se desembaraçar de 

esquemas tradicionais” (PRIORE, 2014, p. 178). A mulher continua sofrendo prescrições da 

família, dos parceiros, de amigas, dos discursos publicitários, enfim, de todos os lugares 

sociais, porém, agora mais insistentemente devido ao desenvolvimento de uma indústria da 

beleza ávida por mercado. Seguimos com a próxima figura: 
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FIGURA 19 (P.10) – Blog www.carolmagalhaes.com, seção: Fitness, de 16 de março de 2017 

 

 

Para Foucault, o sujeito está em relação ao saber, ao poder e a si mesmo. No centro 

dessa tríade relação está o seu corpo, a matéria biológica e, ao mesmo tempo, discursiva que 

possibilita os processos de constituição das subjetividades em um campo de batalhas 

históricas conduzidas pelas relações de saber-poder. Portanto, para a eficácia de um exercício 

de poder é desenvolvido um campo do saber no qual ele se apoia e fundamenta o seu 

funcionamento no interior de uma sociedade. Desse modo, o sujeito se torna porta-voz de 

discursos a partir de uma saber, que o posiciona em relação aos objetos sobre os quais fala e 

determina a sua relação com a exterioridade que o cerca e consigo mesmo. 

O sujeito assume uma posição em uma dada formação discursiva para enunciar os 

discursos de um saber constituído de uma historicidade, que há muito tempo se prepara o seu 

aparecimento. Diante disso, a possibilidade de existência dos discursos é assegurada pelas 

http://www.carolmagalhaes.com/
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práticas discursivas que representam uma verdadeira batalha pelo 

estabelecimento/naturalização de seus sentidos na história. Assim, reconhecemos esses 

enunciados sobre o estilo de vida fitness, que circulam em nosso momento histórico 

compreendendo os temas sobre saúde, alimentação adequada, atividade física regular, 

juventude, longevidade, aperfeiçoamento corporal, etc., como verdadeiros e necessários, 

tornando-se, a obediência aos seus ensinamentos, condição essencial para a nossa existência 

no mundo. 

Na figura 19, são propostos alguns procedimentos para “definir o abdômen”, quer 

dizer, para tornar evidente a camada muscular da parte intermediária de nosso corpo, 

atendendo, dessa maneira, a uma urgência contemporânea. Ao mesmo tempo em que promove 

o adestramento do corpo, afirma que a tarefa para conquistar a perfeição do abdômen consiste 

em uma verdadeira “luta” travada contra a nossa materialidade carnal (“Está na luta 

para definir o abdômen?”), revelando o antigo desejo de domínio de nossa própria natureza. 

Para isso, o corpo é objetivado e fragmentado por um determinado saber, que nesse contexto é 

a medicina e a educação física, a fim de instituir o seu controle e obter dele alguma utilidade.  

Os enunciados dispostos acima demonstram, sob uma discursividade de cunho 

educativo, três exemplos de pranchas para ser executadas. Novamente, a postagem do blog 

faz uso da imagem de um corpo feminino, que se repete nas demonstrações dos outros dois 

tipos pranchas apresentadas, executando a tarefa aconselhada com precisão e obediência. É 

possível perceber na figura um cenário em tom cinzento, cuja cor monótona e neutra alcança 

também a vestimenta que recobre o corpo da mulher, ficando, dessa forma, a própria carne em 

evidência, chamando a nossa atenção para a sua superfície externa que ficou parcialmente 

exposta. 

A propósito, o corpo está em posição de relevância, sendo objeto e alvo do poder 

torna-se matéria provisória e manipulável, ou seja, é um elemento que se treina, que se 

modela, que se transforma e, então, de “uma massa informe, de um corpo inapto, fez-se a 

máquina de que se precisa; corrigiram-se aos poucos as posturas; lentamente uma coação 

calculada percorre cada parte do corpo” (FOUCAULT, 2005, p. 117). Dessa forma, o corpo é 

esquadrinhado para o processo de adestramento, para o qual a obediência é fundamental, cada 

parte que o compõe torna-se alvo do trabalho perpétuo da disciplina, a qual o torna disponível 

para o trabalho de transformação e aperfeiçoamento, conduzindo o automatismo de seus 

hábitos. 

E com o objetivo de munir o sujeito nessa luta travada contra a própria anatomia de 

seu corpo, a posição-sujeito do blog prepara as informações, baseadas no saber de uma 
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educação física, que orientam e demonstram com o auxílio de imagens as mobilidades 

necessárias para o aperfeiçoamento de sua constituição física. Portanto, cuida em explicar o 

que é o exercício em questão e para qual resultado desejado ele é recomendado (“Pra quem 

não sabe, a prancha é um tipo de exercício isométrico, aquele que não precisa de 

movimentos para realizá-lo, portanto ela é feito especialmente para quem quer fortalecer e 

tonificar os músculos”). Com a finalidade de atrair o maior número de indivíduos para essa 

relação de saber-poder, recomenda também a atividade para aqueles mais atarefados e de 

movimentos mais lentos: “Para quem não gosta de movimentos bruscos, muito suor e longas 

repetições, a prancha é exercício ideal, pois o resultado aparece de fato”. 

Em seguida, inicia o trabalho de descrição e ensinamento orientando com detalhes a 

posição correta em que o corpo deve estar, a duração do trabalho e a quantidade de repetições 

obrigatórias para obter resultados satisfatórios. Dessa forma, pretende trabalhar o corpo do 

sujeito no detalhe, controlar os seus movimentos, seus gestos, para o aprimoramento de suas 

forças e de sua condição física.  

Percebe-se aqui, uma preocupação exclusivamente estética, uma vontade de 

transformar o abdômen do sujeito conforme o modelo requisitado pelo modo de existência 

fitness. Notamos, mais uma vez, uma ansiedade de adequação de sua matéria corporal à 

ordem dos corpos belos, saudáveis, atléticos e jovens, para os quais a exibição de suas formas 

é permitida e até requisitada insistentemente, pois o corpo do século XXI é para ser mostrado 

em todos os espaços da modernidade, virtuais ou não. 

E nessa conjuntura atual, em que elementos físicos servem como critérios para a 

identificação e avaliação do sujeito moderno (ORTEGA, 2003, 2008), todos esses discursos 

analisados, tanto do blog como do Instagram, atravessam-se à procura do mesmo objetivo: a 

perfeição corporal. Nessa perseguição, os enunciados sobre beleza e saúde confundem-se e 

imbricam-se, convertendo-se em um único objeto, que se torna componente obrigatório para o 

corpo do indivíduo contemporâneo. Em outras palavras, “nesse exercício do biopoder, 

encontramos em funcionamento uma posição de sujeito que legitima a importância do corpo e 

apaga as fronteiras entre beleza, saúde, prazer e bem-estar” (FONSECA-SILVA, 2007, p. 

228). 

À vista disso, diante da regularidade desses enunciados numa mesma formação 

discursiva, esses discursos vulgarizam para a sociedade a cultura do corpo, o cuidado de si, o 

ascetismo, o hedonismo e o narcisismo, preparando, dessa forma, as posições que o sujeito 

pode e deve ocupar nessa rede de saberes, desenvolvida pelos aparelhos específicos de 

governo e da disciplina. Além do mais, reatualizam os sentidos históricos sobre um ideário da 
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beleza feminina, difundindo novas práticas e valores sobre uma estética atlética em 

consonância com o estilo de vida fitness difundido atualmente. 

Assim sendo, a constituição dos sujeitos decorre de processos interiores e exteriores 

a ele, o contexto sócio-histórico no qual está inserido vai determinar as posições que devem 

ocupar e os comportamentos e gestos que seus corpos devem repetir incansavelmente, no 

automatismo de seus hábitos, isso porque “o modo de produção de uma sociedade participa da 

produção de seus sujeitos” (PARAGUASSÚ, 2014, p. 58). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

E compreendo melhor porque eu sentia tanta dificuldade 

em começar, há pouco. Sei bem, agora, qual era a voz que 

eu gostaria que me precedesse, me carregasse, me 

convidasse a falar e habitasse meu próprio discurso.  

(Michel Foucault) 

 

 

Em nossa “aventura discursiva” empreendida neste trabalho dissertativo, 

compreendemos que o corpo não escapa à história. A nossa materialidade corporal não se 

trata apenas de um organismo biológico alheio à exterioridade que o cerca e ao seu tempo que 

lhe marca em uma dispersão de acontecimentos históricos, visto que o corpo do indivíduo, o 

seu invólucro, é realizado de carne, de músculos, de órgãos, de discursos, de valores, de leis 

morais e culturais, enfim, tocado por regimes históricos que o constroem, reconstroem ou o 

aniquilam, pois “é o corpo um elo entre o material e o discursivo, entre as verdades e as 

práticas conduzidas por essas verdades, entre o homem real e concreto e o sujeito ideal que se 

quer produzir” (PARAGUASSÚ, 2014, p. 101). 

Descoberto há muito tempo como objeto de inscrição das relações de poder-saber, é 

insistentemente convocado para participar dos processos de constituição das subjetividades, 

por meio dos discursos que estão a todo instante a falar sobre o nosso corpo e a determinar 

qual deve e pode ser a nossa relação com ele. Desse modo, cada sociedade de diferentes 

épocas investiu no corpo para fabricar o sujeito de qual necessitava. Para esse fim, a história 

nos mostrou o desenvolvimento de distintas técnicas de controle e de disciplina em 

conformidade com a conjuntura social, cultural e econômica de cada momento histórico. 

Sendo assim, a materialidade corporal é marcada pela história dos modos de fazer e de sentir, 

como também, pelos investimentos científicos e sociais. Seus gestos, seus comportamentos e 

sua anatomia são moldados por normas culturais e coletivas de uma sociedade. 

Assistimos à travessia do corpo que partiu de uma história de humilhação para 

assumir uma posição de centralidade em nossa contemporaneidade. Nesse sentido, a alma, tão 

prestigiada no passado dominado pela religião, foi, hoje, “transformada” em matéria, quer 

dizer, o corpo reclamou o lugar de relevância desse dualismo antigo e, assim, as 

subjetividades foram corporificadas (ORTEGA, 2003, 2008). Diante disso, os critérios de 

valorização e reconhecimento de uma individualidade foram materializados: enunciados como 
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beleza, boa forma física, juventude e saúde passaram a conduzir os modos de existência do 

indivíduo, ou seja, a coordenar as maneiras de ser sujeito na contemporaneidade. 

À vista disso, houve um movimento de politização do biológico, e daí nasceu, nas 

sociedades ocidentais do século XVIII, uma biopolítica fundada no saber médico utilizando-

se de estratégias disciplinares e, ao mesmo tempo, de uma governamentalidade, que tem o 

objetivo de conduzir uma população com o auxílio de técnicas de controle sobre o corpo 

individual. É oportuno esclarecer que a “teoria do governo não se trata de impor uma lei aos 

homens, mas de dispor as coisas, isto é, utilizar mais táticas do que leis, ou utilizar ao máximo 

as leis como táticas. Fazer por vários meios, com que determinados fins possam ser atingidos” 

(FOUCAULT, 2017b, p. 418). E o propósito desse governo dos outros é aumentar a utilidade 

e produtividade da população, a partir de um trabalho individualizado do poder disciplinar 

que orienta os comportamentos cotidianos, prepara os estilos de vida para o nosso tempo e 

estabelece as técnicas dos cuidados de si para o indivíduo. 

Diante disso, esses poderes instituem o deslocamento de uma subjetividade inútil e 

improdutiva, ou melhor, inadequada para o nosso momento histórico, para a efetivação de 

uma nova subjetividade a ser alcançada através das práticas dos cuidados corporais atuais, o 

que Ortega (2003, 2008) vai chamar de “práticas de bioascese”. Esse autor acrescenta que 

essas práticas uniformizadas revelam uma vontade compartilhada socialmente de adaptação 

aos modelos corporais difundidos discursivamente. Dessa forma, “a adaptação, a obediência e 

a identificação com a norma é o refúgio do eu que fez de sua aparência a essência. Queremos 

ser iguais para nos protegermos, nos escondermos. Ou somos idênticos, ou nos denunciamos” 

(ORTEGA, 2003, p. 70-71). 

Para o corpo feminino, vimos que essa requisição à adaptabilidade corporal é mais 

insistente, sendo a mulher convocada a todo o momento para viabilizar a transformação de 

seu corpo, conforme os modelos estéticos que circulam nas mídias e que fazem um trabalho 

de convencimento para a adoção de um estilo de vida fitness, cuja prática é propagada na 

sociedade como o único modo possível para uma existência saudável e, por essa razão, 

imprescindível. São também incentivadas, através de discursos que interseccionam beleza e 

saúde, a promover os processos de embelezamento de sua aparência, sendo isso posto para a 

mulher como uma necessidade primordial concernente a uma suposta feminilidade. Dessa 

forma, levadas por essa urgência social e cultural, as mídias sociais do ciberespaço 

contribuem significamente para difundir os novos hábitos do corpo, pondo em circulação os 

discursos que criam os modelos ideais e individualistas de sujeito fundamentados no 

desempenho físico (ORTEGA, 2003). 
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Assim, na contemporaneidade, o corpo experimenta novos lugares e, com isso, novos 

sentidos emergem dessa interação com as tecnologias do virtual. A visibilidade tornou-se a 

principal evidência da existência do indivíduo, porém, para se tornar visível nas mídias sociais 

deve-se primeiramente possuir um corpo, e possuir um corpo significa que o indivíduo tem de 

estar submetido às técnicas contemporâneas de conversão corporal, perseguindo de modo 

perpétuo o modelo corpóreo imposto para a sociedade atual. Percebemos, a partir disso, a 

instauração de uma ordem de fabricação de corpos economicamente úteis, refletindo o desejo 

de intervenção na natureza de nossa própria materialidade sob a moral da boa forma e da 

adequação física aos padrões estéticos. 

A propósito da discursividade realizada pelo blog e Instagram estudados, é 

perceptível a presença de enunciados que se cruzam, se afetam e se completam com a 

finalidade de incentivar o autoaperfeiçoamento individual como sendo um processo de 

conversão obrigatório para se alcançar saúde, que nessa trama discursiva liga-se também com 

a ideia de uma beleza inerente ao corpo feminino. Dessa maneira, cada época, cada sociedade, 

produz o corpo de que necessita, “resta estudar de que corpo necessita a sociedade atual” 

(FOUCAULT, 2017a, p. 238). Assim, o estilo fitness pregado na contemporaneidade para a 

fabricação de corpos atléticos e saudáveis tornou-se um modo de existência rentável, porque 

para experimentá-lo precisamos consumir os valores e os produtos prescritos para realizar os 

procedimentos aconselhados de cuidados corporais, médicos, higiênicos e estéticos, ou seja, 

“a compulsão consumista foi canalizada para o consumo de produtos de saúde, fitness e 

beleza” (ORTEGA, 2003, p.77). 

Diante disso, o corpo torna-se o lugar de investimento necessário para o 

funcionamento de nossa sociedade capitalista, na qual a mulher é vítima de cobranças 

estéticas mais persistentes para a utilização dos inúmeros artifícios a fim de embelezar a sua 

imagem. À vista disso, a sociedade de nosso tempo reclama seus membros na condição de 

consumidores, promove e reforça padrões de comportamentos pautados no consumo 

irreflexivo e contínuo. Dessa maneira, ela instaura os estilos de vida necessários para a 

sobrevivência do sistema e desqualifica todas as outras opções culturais alternativas, ou seja, 

desenvolve uma cultura do consumo que fomenta o hedonismo e o narcisismo (CASTRO, 

2007). 

Assim, é através de um trabalho persistente de exposição e aconselhamentos que o 

blog e o Instagram analisados convocam as suas seguidoras a se constituírem em sujeitos pelo 

e para os seus corpos, a partir de um modo de existência controlado e economicamente útil, 

em obediência à política do biopoder e às estratégias disciplinares. 



137 

REFERÊNCIAS 

 

AMARAL, Adriana; RECUERO, Raquel, MONTARDO, Sandra. Blogs: Mapeando um 

objeto. In: AMARAL, Adriana; RECUERO, Raquel, MONTARDO, Sandra. (orgs.). 

Blogs.Com: estudos sobre blogs e comunicação. São Paulo: Momento Editorial, 2009, p. 27-

53. 

 

BARBOSA, Maria Raquel; MATOS, Paula Mena; COSTA, Maria Emília. Um olhar sobre o 

corpo: o corpo ontem e hoje. Psicologia & Sociedade, 2011, n. 23, v. 1, p. 24-34, 2011. 

 

BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo: Fatos e mitos. Tradução de Sérgio Milliet. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 2016a. 

 

BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo: A experiência vivida. Tradução de Sérgio Milliet. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016b. 

 

BETRON, Le David. Antropologia do corpo e modernidade. Tradução de Fábio dos Santos 

Creder Lopes. Petrópolis: Vozes, 2011. 

 

BRANDÃO, Helena Hathsue Nagamine. Introdução à análise do discurso. Campinas: 

Editora da Unicamp, 2004. 

 

CARDOSO JÚNIOR, Hélio Rabello. Para que serve uma subjetividade? Foucault, tempo e 

corpo. Psicologia: reflexão e crítica. 2005, n. 3, v. 18, p. 343-349, 2005. 

 

CARVALHO, Ana Maria de. A noção de sujeito em Michel Foulcault. In: SILVA, Francisco 

Paulo da (org.). Travessias do sentido e outras questões de linguagem. Mossoró: Queima 

Bucha, 2008, p. 17-31. 

 

CASTRO, Ana Lúcia de. Culto ao corpo e sociedade: Mídia, estilos de vida e cultura de 

consumo. 2. ed. São Paulo. Annablume: 2007. 

 

CASTRO, Edgardo. Vocabulário de Foucault: Um percurso pelos temas, conceitos e 

autores. Tradução de Ingrid Müller Xavier. 2. ed. Belo Horizonte. Autêntica: 2016. 

 

CASTRO, Edgardo. Introdução a Foucault. Tradução de Beatriz de Almeida Magalhães. 

Belo Horizonte. Autêntica: 2017. 

 

COLLING, Ana. A construção histórica do feminino e do masculino. In: STREY, Marlene 

N.; CABEDA, Sonia T. Lisboa; PREHN, Denise R. (orgs.). Gênero e cultura: questões 

contemporâneas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004, p. 13-37. 

 

CORBIN, Alain; COURTINE, Jean-Jacques; VIGARELLO, Georges. Prefácio à história do 

corpo. In: _____. História do corpo: da renascença às luzes. Tradução de Lúcia M. E. Orth. 

5. ed. Petrópolis: Vozes, 2012a, p. 7-13. 

 



138 

CORBIN, Alain. Introdução. In: CORBIN, Alain; COURTINE, Jean-Jacques; VIGARELLO, 

Georges. História do corpo: da revolução à grande guerra. Tradução de João Batista Kreuch 

e Jaime Clasen. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2012b, p. 7-10. 

 

CORBIN, Alain. O encontro dos corpos. In: CORBIN, Alain; COURTINE, Jean-Jacques; 

VIGARELLO, Georges. História do corpo: da revolução à grande guerra. Tradução de João 

Batista Kreuch e Jaime Clasen. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2012c, p. 181-266. 

 

COURTINE, Jean-Jacques. Os stakhanovistas do narcisismo: body-building e puritanismo 

ostentatório na cultura americana do corpo. In: SANT’ANNA, Denise Bernuzzi (org.). 

Políticas do corpo: Elementos para uma história das práticas corporais. 2. ed. São Paulo: 

Estação Liberdade, 2005, p. 81-114. 

 

______. Uma genealogia da Análise do Discurso. In: COURTINE, Jean-Jacques. 

Metamorfoses do Discurso Político: derivas da fala pública. São Carlos: Claraluz, 2006. 

 

______. Decifrar o corpo: pensar com Foucault. Tradução de Francisco Morás. Petrópolis: 

Vozes, 2013. 

 

FAURE, Olivier. O olhar dos médicos. In: CORBIN, Alain; COURTINE, Jean-Jacques; 

VIGARELLO, Georges. História do corpo: da revolução à grande guerra. Tradução de João 

Batista Kreuch e Jaime Clasen. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2012b, p. 13-55. 

 

FERNANDES, Cleudemar Alves. Discurso e Sujeito em Michel Foucault. São Paulo: 

Intermeios, 2012. 

 

FISCHER, Rosa Maria Bueno. Trabalhar com Foucault: arqueologia de uma paixão. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2012. 

 

FONSECA, Márcio Alves da. Michel Foucault e a Constituição do Sujeito. 3. ed. São 

Paulo: EDUC, 2016. 

 

FONSECA-SILVA, Maria da Conceição. O Poder-Saber-Ética nos discursos de si e da 

sexualidade. Vitória da Conquista: Edições Uesb, 2007. 

 

FOUCAULT, Michel. O sujeito e o poder. In: DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. Michel 

Foucault, uma trajetória filosófica: para além do estruturalismo e da hermenêutica. 

Tradução de Vera Porto Carrero. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995, p. 231-249. 

 

______. As Palavras e as Coisas: uma arqueologia das ciências humanas. Tradução de 

Salma T. Muchail. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 

______. Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. 30. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2005. 

 

______. Em defesa da sociedade: Curso no Collège de France (1975 – 1976). Tradução de 

Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. 2. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. 

 



139 

______. A Ordem do Discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de 

dezembro de 1970. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. 22. ed. São Paulo: Edições 

Loyola, 2012. 

 

______. A arqueologia do saber. Tradução de Luiz Felipe Baeta Neves. 8. ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2013. 

 

______. História da Sexualidade II: O uso dos prazeres. Tradução de Maria Thereza da 

Costa Albuquerque. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 2014a. 

 

______. História da Sexualidade III: O cuidado de si. Tradução de Maria Thereza da Costa 

Albuquerque. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 2014b. 

 

______. A hermenêutica do sujeito: Curso dado no Collège de France (1981 – 1982). 

Tradução de Márcio Alves da Fonseca e Salma Tannus Muchail. 3. ed. São Paulo: WMF 

Martins Fontes, 2014c. 

 

______. História da Sexualidade I: A vontade de saber. Tradução de Maria Thereza da 

Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 4. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & 

Terra, 2017a. 

 

______. Microfísica do poder. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2017b. 

 

______. O nascimento da clínica. Tradução de Roberto Machado. 7. ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2017c. 

 

FRAGA, Alex Branco. Anatomias emergentes e o bug muscular: Pedagogias do corpo no 

limiar do século XXI. In: SOARES, Carmen Lúcia (org.). Corpo e História. 4. ed. Campinas: 

Autores Associados, 2011, p. 61-77. 

 

FREITAS, Leila Karla Morais Rodrigues. Discurso, mídia e memória na (re)construção da 

história da sexualidade feminina. 2012. 200f. Dissertação (Mestrado em Letras). Programa 

de Pós-graduação em Letras, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, 2012. 

 

GÉLIS, Jacques. O corpo, a igreja e o sagrado. In: CORBIN, Alain; COURTINE, Jean-

Jacques; VIGARELLO, Georges. História do corpo: da renascença às luzes. Tradução de 

Lúcia M. E. Orth. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 19-130. 

 

GOELLNER, Silvana Vilodre. A produção cultural do corpo. In: LOURO, Guacira Lopes; 

FELIPE, Jane; GOELLNER, Silvana Vilodre (orgs.). Corpo, Gênero e Sexualidade: Um 

debate contemporâneo na educação. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2013, p. 30-42. 

 

GREGOLIN, Maria do Rosário. Análise do discurso: lugar de enfrentamentos teóricos. In: 

FERNANDES, C. A.; SANTOS, J. B. (orgs.). Teorias linguísticas: problemáticas 

contemporâneas. Uberlândia: EDUFU, 2003, p. 21-34. 

 

______. AD: Descrever-interpretar acontecimentos cuja materialidade funde linguagem e 

história. In: NAVARRO, Pedro (org.). Estudos do Texto e do Discurso: mapeando conceitos 

e métodos. São Carlos: Claraluz, 2006a, p. 19-34. 

 



140 

______. Foucault e Pêcheux na análise do discurso: diálogos & duelos. 2. ed. São Carlos: 

Claraluz, 2006b. 

 

______. Discursos e imagens do corpo: Heterotopias da (in)visibilidade na web. In: FLORES, 

G,G,; NECKEL, N. R. F.; GALLO, S. M. L. (orgs). Análise de discurso em rede: Cultura e 

mídia. Campinas: Pontes, 2015, p. 191-213. 

 

GUILHAUMOU, Jacques; MALDIDIER, Denise. Efeitos do arquivo. A análise do discurso 

no lado da história. In: ORLANDI, Eni Puccinelli (org.). Gestos de Leitura. 3. ed. Campinas: 

Editora da Unicamp, 2010, p. 161-183. 

 

JENKINS, Henry. Cultura da convergência. Tradução de Susana Alexandria. 2. ed. São 

Paulo: Aleph, 2009. 

 

KEHL, Maria Rita. Deslocamentos do feminino: a mulher freudiana na passagem para a 

modernidade. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2016. 

 

LE BRETON, David. Adeus ao corpo: Antropologia e sociedade. Tradução de Marina 

Appenzeller. 6. ed. Campinas: Papirus, 2013. 

 

LEMOS, André. Prefácio. In: AMARAL, Adriana; RECUERO, Raquel, MONTARDO, 

Sandra. (orgs.). Blogs.Com: estudos sobre blogs e comunicação. São Paulo: Momento 

Editorial, 2009, p. 7-19. 

 

______. Cibercultura. Tecnologia e vida social na cultura contemporânea. 8. ed. Porto 

Alegre: Sulina, 2015. 

 

LEMOS, Daniel Dantas. Discurso e argumentação no blog “Fatos e dados” da Petrobrás. 

Feira de Santana: Curviana, 2013. 

 

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. Tradução de Carlos Irineu da Costa. Rio de 

Janeiro: Ed. 34, 1993. 

 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. 3. ed. São Paulo. Ed. 34, 

2010. 

 

MACHADO, Roberto. Introdução – Por uma genealogia do poder. In: FOUCAULT, Michel. 

Microfísica do poder. 12. ed. Rio de Janeiro: graal, 1996. 

 

MALDIDIER, Denise. Elementos para uma história da análise do discurso na França. In: 

ORLANDI, Eni Puccinelli (org.). Gestos de Leitura. 3. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 

2010, p. 9-22. 

 

______. A inquietude do discurso. Um trajeto na história da Análise do Discurso: o trabalho 

de Michel Pêcheux. In: PIOVEZANI, Carlos; SARGENTINI, Vanice (orgs.). Legados de 

Michel Pêcheux: inéditos em análise do discurso. São Carlos: Contexto, 2011, p. 39-62. 

 

MEDINA, Alessandra. Famosos, secai-vos. Revista Veja. Editora Abril, Edição 2572 de 07 

de março de 2018. 



141 

MONTARDO, Sandra; PASSERINO, Liliana. Estudos dos blogs a partir da netnografia: 

possibilidades e limitações. In: Revista Novas Tecnologias na Educação, v. 4 n. 2, CINTED 

– UFRGS, dez. 2006. 

 

MOULIN, Anne Marie. O corpo diante da medicina. In: CORBIN, Alain; COURTINE, Jean-

Jacques; VIGARELLO, Georges. História do corpo: as mutações do olhar. O século XX. 

Tradução de Ephraim Ferreira Alves. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2011, p. 15-82. 

 

MOURA, Nívea Barros. Relações de poder-saber e modos de subjetivação: O sujeito 

mulher na ordem do discurso jurídico da lei Maria da Penha. 2017. 153f. Dissertação 

(Mestrado em Letras). Programa de Pós-graduação em Letras, Universidade Estadual do Rio 

Grande do Norte. 

 

NOVAES, Joana de Vilhena. O intolerável peso da feiúra: Sobre as mulheres e seus corpos. 

Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio: Garamond, 2006. 

 

ORLANDI, Eni. Análise do discurso: princípios e procedimentos. São Paulo: Pontes, 2001. 

 

______. Michel Pêcheux e a Análise de Discurso. Estudos da Língua(gem). Vitória da 

Conquista, n. 1, p. 9-13, junho de 2005. 

 

ORTEGA, Francisco (2003). Práticas de ascese corporal e constituição de bioidentidades. 

Cadernos saúde coletiva. Rio de Janeiro. v.11, n. 1, p. 59-77.  

 

ORTEGA, Francisco. O corpo incerto: Corporeidade, tecnologias médicas e cultura 

contemporânea. Rio de Janeiro: Garamond, 2008. 

 

PARAGUASSÚ, Alita Carvalho Miranda. Corpo e Sujeito: Uma análise discursiva. Jundiaí: 

Paco Editorial, 2014. 

 

PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Campinas: 

Editora da Unicamp, 1988. 

 

______. A Análise do Discurso: três épocas. In: GADET, Françoise; HAK, Tony (orgs.). In: 

Por uma análise automática do discurso: uma introdução à obra de Pêcheux. Campinas, 

Editora da Unicamp, 1997, p. 311-319. 

 

______. Discurso: Estrutura ou Acontecimento. Tradução de Eni Pulccinelli Orlandi. 

Campinas: Pontes, 1990. 

 

PERROT, Michelle. De Marianne a Lulu: As imagens da mulher. In: SANT’ANNA, Denise 

Bernuzzi (org.). Políticas do corpo: Elementos para uma história das práticas corporais. 2. 

ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2005, p. 163-183. 

 

______. Minha história das mulheres. Tradução de Ângela M. S. Côrrea. São Paulo: 

Contexto, 2007. 

 

PRIORE, Mary del. Histórias e conversas de mulher. 2. ed. São Paulo: Planeta, 2014. 

 

RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. 2. 2d. Porto Alegre: Sulina, 2011. 



142 

RECUERO, Raquel. Weblogs, Webrings e comunidades virtuais, 2003. Disponível em 

https://www.pontomidia.com/raquel. Acesso em 30 set. 2017. 

 

SANTAELLA, Lúcia. Da cultura das mídias à cibercultura: O advento do pós-humano. 

FAMECOS. Porto Alegre. 2003, n. 22, p. 23-32. 

 

SANT’ANNA, Denise Bernuzzi. Cuidados de si e embelezamento feminino: Fragmentos para 

uma história do corpo no Brasil. In: SANT’ANNA, Denise Bernuzzi (org.). Políticas do 

corpo: Elementos para uma história das práticas corporais. 2. ed. São Paulo: Estação 

Liberdade, 2005, p. 121-139. 

 

______. É possível realizar uma história do corpo? In: SOARES, Carmen Lúcia (org.). Corpo 

e História. 4. ed. Campinas: Autores Associados, 2011, p. 3-24. 

 

______. História da beleza no Brasil. São Paulo: Contexto, 2014. 

 

SANTOS, Sônia Sueli Berti. Pêcheux. In: OLIVEIRA, Luciano Amaral (org.). Estudos do 

discurso: perspectivas teóricas. São Paulo: Parábola Editorial, 2013, p. 209-233. 

 

SIBILIA, Paula. O show do eu: A intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2008. 

 

______. O corpo modelado como imagem: O sacrifício da carne pela pureza digital In: 

RIBEIRO, Paula Regina Costa; SILVA, Méri Rosane Santos da; GOELLNER, Silvana 

Vilodre. (orgs.) Rio Grande: Editora da FURG, 2009, p. 33-41. 

 

SOARES, Carmen Lúcia. Pedagogias do corpo: Higiene, ginástica, esporte. In: RAGO, 

Margareth; VEIGA-NETO, Alfredo. (orgs.). Figuras de Foucault. 2. ed. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2008, p. 75-85. 

 

VIGARELLO, Georges. Treinar. In: CORBIN, Alain; COURTINE, Jean-Jacques; 

VIGARELLO, Georges. História do corpo: As mutações do olhar. O século XX. Tradução 

de Ephraim Ferreira Alves. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2011, p. 197-250. 

 

______. Exercitar-se, jogar. In: CORBIN, Alain; COURTINE, Jean-Jacques; VIGARELLO, 

Georges. História do corpo: Da renascença às luzes. Tradução de Lúcia M. E. Orth. 5. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2012a, p. 303-399. 
 

______. Higiene do corpo e trabalho das aparências. In: CORBIN, Alain; COURTINE, Jean-

Jacques; VIGARELLO, Georges. História do corpo: Da revolução à grande guerra. 

Tradução de João Batista Kreuch e Jaime Clasen. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2012b, p. 375-392. 

 

______. As metamorfoses do gordo: História da obesidade no ocidente da idade média ao 

século XX. Tradução de Marcus Penchel. Petrópolis: Vozes, 2012c. 

 

VIGARELLO, Georges; HOLT, Richard. O corpo trabalhado: Ginastas e esportistas no 

século XIX. In: CORBIN, Alain; COURTINE, Jean-Jacques; VIGARELLO, Georges. 

História do corpo: Da revolução à grande guerra. Tradução de João Batista Kreuch e Jaime 

Clasen. 4. ed. Petrópolis: Vozes,  2012d, p. 393-478. 

https://www.pontomidia.com/raquel


143 

WERTHEIM, Margaret. Uma história do espaço de Dante à Internet. Tradução de Maria 

Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. 


