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Corporeidade 

“A vida é para ser vivida 

e fazer do corpo, 

que somos, arte. 

Fazer da arte vida, 

da arte corpo. 

Experienciar a vida, 

a plenitude do corpo 

como obra de arte: 

corporeidade”. 

                 Manuel Antônio de Castro 



RESUMO 

 

Levando em consideração o crescimento dos cuidados com o corpo feminino na sociedade 

contemporânea e a exposição em diferentes tipos de mídia, esta dissertação teve como 

objetivo geral analisar as relações entre língua e corpo para a evolução da espécie humana nas 

capas da Revista Boa Forma sob o viés da Análise do Discurso Ecológica (ADE). Segundo 

Couto, Nenoki do Couto e Borges (2015), a ADE está perfilhada na linguística ecossistêmica, 

vertente da Ecolinguística praticada no Brasil, e pode estudar todo e qualquer discurso. Para 

auxiliar nesta pesquisa, utilizamos também os princípios da ecologia do corpo, proposta por 

Sanchez (2011), da semiótica visual, abordada por Joly (2007) e Donis Dondis (1997), e As 

estruturas da Antropologia do Imaginário, de Durand. Para os procedimentos metodológicos, 

foram utilizadas a mitocrítica e a ecometodologia, esta última proposta pela ADE. Isso nos 

permitiu observar, por meio da Análise do Discurso Ecológica, que as formas de tratar o 

corpo e as técnicas de embelezamento propostas nas capas das revistas nos mostraram que a 

corporeidade provém da interação organismo-mundo. Assim, concluímos que a corporeidade 

humana é um fenômeno cultural, social e simbólico, pois, além de o corpo ser um produto do 

discurso, ele é o próprio discurso, uma vez que regula, restringe, limita e possibilita diferentes 

formas de interação com o meio externo. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso Ecológica. Interação Comunicativa. Corpo. Imaginário.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Taking into account the growth of female body care in contemporary society and exposure in 

different media, this dissertation aimed to analyze the relations between language and body 

for the evolution of the human species in the covers of the Revista Boa Forma under the bias 

of the Ecological Discourse Analysis (ADE). According to Couto, Nenoki do Couto & Borges 

(2015) the ADE is proficient in the ecosystemic linguistics, an aspect of Ecolinguistics 

practiced in Brazil and can study any and all discourse. To support this research, we also use 

the principles of Body Ecology proposed by Sanchez (2011), the visual semiotics addressed 

by Joly (2007) and Donis Dondis (1997) and Durand's Imaginary Anthropology. For the 

methodological procedures were used the mitochristic and the ecomethodology proposed by 

ADE. In this way, this allowed us to observe through the Ecological Discourse Analysis that 

the ways of treating the body and the techniques of beautification proposed in the covers of 

the magazines, showed us that the corporeity comes from the organism-world interaction. 

Thus, we conclude that human corporeity is a cultural, social and symbolic phenomenon, 

because in addition to the body being a product of discourse, it is discourse itself, since it 

regulates, restricts, limits and enables different forms of interaction with the external 

environment. 

 

Keywords: Ecological Discourse Analysis. Communicative Interaction. Body. Imaginary. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao fazermos uma análise sobre a história da civilização, observamos que os discursos 

sobre o corpo sobreviveram a várias transformações. Ao longo do tempo, a sociedade 

desenvolveu diversos padrões relacionados a aspectos como a moda, a beleza, a saúde, os 

quais são norteadores para que os seres humanos identifiquem o que é aceitavelmente ideal, 

belo e saudável. Esses parâmetros funcionam como mecanismos que norteiam os seres 

humanos no decorrer da história até os dias de hoje.  

Cientes desse processo, uma motivação que nos levou a estudar os discursos sobre o 

corpo foi uma revista sobre atividades físicas e cuidados com o corpo, voltada para o público 

feminino. O biotipo magro presente na capa nos fez pensar em como seriam as representações 

em torno do corpo feminino ao longo de três décadas. 

Essa motivação ganhou força e optamos pela revista Boa Forma como corpus de 

investigação. Essa escolha foi reforçada mais ainda quando levamos em consideração o fato 

de esta ser uma importante publicação brasileira voltada especialmente para o universo 

feminino. Essa afirmação se confirmou ao explorarmos o site da revista, pois notamos, por 

meio dos gráficos apresentados, que a maioria do público leitor era feminino, o que contribuiu 

para a nossa pesquisa, posto pretendermos analisar os discursos sobre o corpo feminino. Outra 

motivação para desenvolver esta pesquisa foi o fato de os discursos relacionados ao corpo 

feminino perpassarem por uma concepção de disciplina e controle social.  

No âmbito dos estudos realizados na perspectiva da ADE, destacamos Couto, Nenoki 

do Couto e Alburquerque (2015). Entretanto, devido ao fato de esta ser uma teoria recente, 

poucas são as investigações realizadas. Nenhum dos trabalhos realizados abordou o corpo 

como objeto de pesquisa, de modo que o presente estudo inova ao analisar esse objeto a partir 

de uma vertente ecológica, na defesa da vida e na oposição ao sofrimento evitável, 

fomentando um olhar diferente acerca dos estudos do discurso sobre o corpo feminino. 

Após a escolha do tema, nos debruçamos sobre a coleta de dados referente aos estudos 

dos discursos sobre o corpo feminino e detectamos a existência de dissertações de mestrado, 

uma tese de doutorado e artigos, defendidas e publicados no período compreendido entre os 

anos de 2003 e 2016. Aqui, entendemos que outros estudos já foram realizados sobre o corpo, 

mas não sobre o culto aos padrões estéticos do corpo feminino na perspectiva da ADE.  

Esses trabalhos variam quanto ao tema, à metodologia e aos pressupostos teóricos, 

conforme pode ser observado no quadro que segue. 
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Quadro 1 – Pesquisas já realizadas 

Literatura 

revisada 

Ficha acadêmica Tema estudado Métodos utilizados Conceitos e 

pressupostos teóricos 
Paiva 

(2006) 

Artigo publicado na 

Rev. bras. Educ. Fís. 

Esporte, São Paulo, 

v. 23, n. 2, p. 87-

102, abr./jun. 2009. 

A representação 

sobre o corpo e os 

desejos de buscar um 

modelo idealizado. 

Análise interpretativa  Antropologia 

Albino e 

Vaz  

(2008) 

 

Artigo publicado na 

revista Movimento 

– O corpo e as 

técnicas para o 

embelezamento 

feminino: esquemas 

da indústria cultural 

na Revista Boa 

Forma. 

Apresenta resultados 

de uma pesquisa 

sobre a constituição 

de um certo dever ser 

feminino em 

prescrições da revista 

Boa Forma. 

Analisar a 

constituição de um 

certo dever de ser 

feminino em 

prescrições da revista 

Boa Forma 

Antropologia 

Marques 

(2012) 

Artigo publicado na 

revista BioÉtikos - 

Centro Universitário 

São Camilo – 2012.  

A crise do corpo na 

sociedade 

contemporânea: uma 

reflexão à luz da 

filosofia e da bioética 

Revisão bibliográfica 

e o pressuposto 

teórico-metodológico 

da filosofia e da 

bioética. 

Contextualização da 

questão corpo, filosofia 

e bioética. 

Basílio et 

al. 

(2018) 

 

Artigo: Boa Forma, 

de uma vida 

saudável ao corpo 

fabricado: 

A mudança editorial 

que acompanha o 

crescimento da 

indústria da beleza. 

Intercom – 

Sociedade Brasileira 

de Estudos 

Interdisciplinares da 

Comunicação 

XIX Congresso de 

Ciências da 

Comunicação na 

Região Sul – 

Cascavel - PR – 

31/05 a 02/06/2018 

Observar as 

transformações nos 

ideais representados 

através do método de 

análise de conteúdo, 

utilizando como 

amostra anos 

artificiais construídos 

com capas publicadas 

desde o lançamento 

da revista, em 1988 

até o ano de 2017 

Estudo comparativo Estudos sobre Ciências 

da Comunicação 

 

A pesquisa proposta por esta dissertação se difere das demais por se tratar de uma 

análise das interações comunicativas entre as capas das revistas e as leitoras, partindo dos 

pressupostos teóricos da Análise do Discurso Ecológica. O corpus de análise selecionado é 

composto por seis capas da revista Boa Forma, publicadas nos anos de 1997, 2007 e 2017. 

Para atingirmos nosso objetivo geral, foram selecionadas duas capas de cada ano 

especificado, seleção que contribuiu para alcançarmos uma amostra das diferentes 

construções acerca do corpo ideal em três décadas. 

Responsáveis por trazer a Ecologia da Linguagem para o Brasil, Couto et al. (2016) 

apontam que diversos autores já trabalharam com uma concepção ecológica da linguagem. 
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Podemos destacar: Fill (1993), incentivador da ecolinguística, Makkai (1993), que explica o 

termo, Roman Jakobson (1970), que relacionou a linguagem com a ecologia, Edward Sapir 

(1888-1939), que associou a língua ao meio ambiente, entre outros autores que serão 

oportunamente apresentados no decorrer deste trabalho.  

Diante do fato de que os seres vivos se comunicam por meio da linguagem e que essa 

interação se dá no meio ambiente em que vivem, Haugen (1972), propôs o conceito de 

ecologia da linguagem, que remete às interações entre a língua e o seu meio ambiente, 

entendido por ele como o local em que a sociedade usa a língua. O meio ambiente de uma 

língua é a comunidade que a utiliza como um de seus códigos (HAUGEN, 1972, p. 325), 

também chamado de Ecossistema Linguístico.  

Conforme Couto (2015) esclarece, o Ecossistema Linguístico é constituído por três 

instâncias da realidade: o natural, o mental e o social, que também está relacionado com a 

história. Desse modo, os seres vivos interagem num ecossistema no mínimo tridimensional, 

em que se compõem o corpo (natural), como estrutura física, a mente (mental), como modo de 

processamento das interações entre o corpo e o meio ambiente, e as representações 

compartilhadas entre indivíduos que constituem um grupo social (social). Nesse sentido, a 

língua existe nas mentes das pessoas e atua conectando os usuários uns aos outros e à 

natureza.  

Segundo Bakhtin (1997b, p. 124), a língua nasce, vive e evolui nos atos de 

comunicação concreta; ela é constituída pelo fenômeno social da interação verbal entre os 

falantes. Nesse sentido, os atos de interação comunicativa da revista são construídos, 

primeiramente, a partir das capas das revistas, o que se configura no território, local de 

circulação onde as interações linguísticas ocorrem; já o povo diz respeito aos leitores e aos 

redatores das revistas. 

A ADE, proposta inicialmente por Couto (2015), compartilha da mesma base 

epistemológica da Ecolinguística, mas centra em um objeto de estudo específico: o discurso. 

Ambas as teorias – a Ecolinguística e a ADE – buscam estudar as interações comunicativas 

que ocorrem dentro do Ecossistema Integral da Língua, levando em consideração seus níveis 

físico, mental e social. Este é formado por um povo (P), vivendo em um território (T) e 

interagindo por meio de uma língua (L). 

A ADE tem o discurso como seu objeto de estudo e atua de forma recomendativa com 

base na Ideologia da Vida, buscando evitar o sofrimento sempre que possível. Conforme 

Couto et al. (2015), a ADE propõe algo diferente, pois não faz apenas a análise de discursos 

de cunho ecológico, antiecológico ou pseudoecológico; ela vai além e realiza uma análise do 
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discurso ecológica, pois olha para o mundo de modo diferente, partindo de um ponto de vista 

ecológico. Trata-se de uma disciplina da ecologia em que o ecossistema linguístico e as 

movimentações discursivas inerentes a ele são o ponto central de interesse. Por ser um campo 

transdisciplinar (NENOKI DO COUTO; ALBUQUERQUE, 2015), a ADE pode lançar mão 

de outras teorias na medida em que isso se fizer necessário. No caso dessa pesquisa, pode, por 

exemplo, buscar auxílio na biologia para explicar os problemas causados pelo excesso de 

exercícios. 

Apesar de a materialidade linguística ser o ponto de partida da presente pesquisa, 

toma-se como centro de interesse o estudo do ecossistema integral da língua, na medida em 

que se almeja chegar ao discurso, entendido como modos de ver o mundo que estão 

disseminados socialmente, que afetam e são afetados pelos meios ambientes natural, mental e 

social.  

O contato inicial com as revistas que foram analisadas nos possibilitou refletir sobre a 

linguagem e como se estabelecem as interações entre a revista e o meio ambiente social. 

Acreditamos que talvez as modificações mais recentes desses discursos se deem pela 

emergência dos movimentos de resistência, como as redes sociais, que procuram modificar os 

discursos sobre o corpo ideal, trazendo a ideia de aceitação da diversidade.  

Antes esses discursos eram inviabilizados na/pela mídia tradicional de massa e, agora, 

devido à emergência das redes sociais, passam a ter espaço de fala. Assim, os discursos desses 

movimentos começam a ganhar mais força, acesso, visualização e compartilhamento, 

passando a interferir nas decisões editoriais da revista, isto é, sobre o que deve ou não ser 

publicado. Desse modo, não é mais a revista que representa como ela vê a leitora e sim como 

a leitora se percebe para que a revista a represente. Para completar esse cenário, o veículo de 

propagação dos discursos analisado não se restringe apenas a uma plataforma impressa, mas 

também a espaços digitais. 

Quando falamos de discurso nos referimos não apenas aos textos, mas também às 

imagens que os acompanham. São imagens de corpos construídos por meio de muita 

disciplina, alimentação “saudável” e treino que influenciam o comportamento dos leitores que 

desejam alcançar o estereótipo de beleza vendido pela revista. Nesse contexto, o corpo é um 

meio de comunicação, pois, como bem sabemos, o corpo é um produtor de discursos, não só 

por meio de palavras, mas também por meio de gestos, vestuário, da linguagem verbal e da 

linguagem não verbal.  

Ao posicionar o corpo como uma forma de interação, de comunicação, é preciso levar 

em consideração que há um delineamento discursivo que dá sentido social a ele. Esse 
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delineamento denominado autopoiese, ou a produção de si mesmo, baseia-se na ideia de que o 

ser humano se constitui de acordo com as interações recorrentes com o meio ambiente em que 

vive, dessa forma “vão constituindo-se a si próprios” (SANCHEZ, 2011, p. 21).É nessa 

construção da autopoiese que o ser humano, fundamenta-se em sua estrutura física e 

reproduz-se na memória individual e coletiva, estabelecendo padrões que se relacionam a 

atos, sejam eles sexuais (de sedução, sensualidade) ou de poder (a força física e o senso 

estético são modos de domínio nas mais diferentes espécies de seres vivos). Agamben (2009, 

p. 38), amparando-se em Foucault (2008), entende que qualquer forma de capturar, orientar, 

determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os 

discursos dos seres humanos é uma forma de poder. 

A partir dessa percepção, os sentidos são produzidos pelo corpo, visto que os discursos 

estão relacionados aos modos de vê-lo e de falar sobre ele, conduzindo à formação de um 

“padrão de beleza” e, de certa forma, relegando à marginalidade os demais tipos físicos (o 

magro, o gordo, o branco, o negro) e os demais tipos de corpos. Considera-se, assim, que as 

formas de agir e de se expressar estão alicerçadas na esfera do ecossistema social, que se 

modifica em diferentes lugares e épocas, atestando a diversidade e a mudança dos discursos 

em relação aos padrões estéticos em diferentes épocas. 

Dentro desse contexto conseguimos observar uma possível modificação dos discursos 

em torno do corpo. Antes, falava-se no corpo magro, apenas com a alimentação de forma 

correta. Hoje se fala em um corpo magro, com massa muscular acompanhado de treinos que 

chegam “a falha concêntrica dos músculos”, ou seja, a articulação não movimenta, mas o 

músculo ainda trabalha.  

A onda fitness surgiu com o crescimento da indústria cosmética, farmacêutica e 

cirúrgica, contribuindo ainda mais para uma idealização do corpo perfeito. O que não pode ser 

modificado de forma natural é esculpido nas mesas de cirurgia plástica, nas quais algumas 

mulheres se submetem a procedimentos de risco e, algumas vezes, perdem a vida em busca de 

um ideal de beleza. Isso se deu devido ao crescimento significativo de redes sociais focadas 

na exposição de corpos, na popularização dos procedimentos estéticos e na representação 

desses por diversas esferas da arte e da mídia.  

O discurso sobre o corpo ideal é almejado por muitas mulheres e legitimado pela 

sociedade. O corpo ideal na sociedade contemporânea é o resultado das escolhas individuais e 

da realização de si mesmo (VIGARELLO, 2006). Ele é localizado em um tempo e um espaço, 

sendo caracterizado de acordo com questões culturais que estão presentes, no âmbito 

macroscópico das interações linguístico discursivas. Por isso, a revista Boa Forma se mantém 
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até hoje na mídia, pois aborda uma questão milenar (o culto ao corpo) que é disseminada 

discursivamente, adequando-se às mudanças dos ideais de beleza.  

Aqui, a questão não é apenas o desejo individual de ser, mas a adequação aos padrões 

legitimados por meio de discursos num ecossistema social da língua. Daí a pertinência de se 

investigar a mudança desses padrões numa progressão cronológica de registros que 

evidenciem marcas da movimentação de um discurso que categoriza pessoas de acordo com o 

corpo.  

Por um lado, a sociedade legitima o discurso da mulher que cultua o corpo como uma 

possível forma de autonomia, o que possibilita a ela o resgate da autoestima, da 

autorrealização, da harmonia e do bem-estar. Por outro, esse discurso é controverso, à medida 

que visa um padrão estético, marginalizando a diversidade, hierarquizando os tipos físicos, 

demarcando o preconceito e objetivando os corpos enquanto capital social.  

Desse modo, há de se estabelecer, portanto, critérios que possibilitem a avaliação de 

um ecossistema linguístico social e os discursos sobre o corpo que o constituem, sem 

desprezar, porém, a individualidade da mulher que é dona do seu próprio corpo. Nesse 

cenário, identificar os tipos de sofrimento causados pela busca incessante por um parâmetro 

estético, utilizando como base a ideologia da vida em todas as suas formas é um dos pontos 

discutidos nesta dissertação. Neste estudo, traremos um novo olhar sobre os discursos acerca 

do corpo ideal na sociedade, o corpo saudável, adaptado e em evolução. 

Este estudo, então, defende a tese de que a linguagem humana contribui para a 

adaptação e a evolução da espécie humana, o que pode ser confirmado por meio da análise da 

interação comunicativa estabelecida entre os redatores das capas da revista e os leitores. 

Diante dessa hipótese, foi estabelecido o seguinte objetivo geral: analisar as relações entre 

língua e corpo para a evolução da espécie, via mitos e símbolos destacados durante a análise. 

Para discutir o assunto, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 

1) Verificar como se dá a relação entre as representações do corpo feminino contidas na 

revista Boa Forma dos anos de 1997, 2007, 2017 e as práticas sociais que as refletem; 

2) Investigar o modo como se constitui a interação entre os redatores das capas da revista e as 

leitoras, observando os sentidos produzidos pelas imagens de corpos femininos ideais e os 

textos que as acompanham;  

3) Compreender que formas de sofrimento (físico, mental e social) são geradas por práticas 

relacionadas ao culto a um corpo idealizado;  
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Para realizar a presente investigação, mobilizamos, como norteador desta pesquisa, os 

postulados de Gilbert Durand, no livro As estruturas do imaginário, de Donis Dondes (1997), 

em Sintaxe da linguagem visual, os estudos sobre a Ecologia do Corpo, de Sanchez (2011), e, 

como pilar de nosso estudo, a Análise do Discurso Ecológica (2015), proposta por Couto, 

Nenoki do Couto e Borges. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa é de cunho bibliográfico e qualitativo, pois 

parte de uma postura ecológica, apoiando-se na análise de documentos, segundo os postulados 

de Denzin e Lincoln (2006, p. 16), para os quais essa conduta é “em si mesma um campo de 

investigação que atravessa disciplinas, campos e temas”, que se vale de uma ampla variedade 

de atividades interpretativas interligadas, sem, no entanto, privilegiar uma prática 

metodológica em relação à outra. Entende-se por documento “uma impressão deixada em um 

objeto físico por um humano”, como “fotografias, filmes, vídeos e outras fontes não escritas” 

(DUFFY, 2008, p. 109). 

A pesquisa qualitativa é composta de atividades interpretativas que, de acordo com 

Denzin e Lincoln (2006, p. 23), investigam “a qualidade das entidades, os processos e 

significados que não são examinados ou medidos experimentalmente”. Esse tipo de estudo surgiu 

da necessidade de o homem compreender o outro, sendo muito utilizada em ciências humanas 

como a Sociologia, a Linguística, a Antropologia, a Filosofia, etc. Ademais, faz uso de várias 

práxis para entender seu objeto de estudo, como asseveram Denzin e Lincoln (2006, p. 17): 

 

A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e da coleta de uma variedade de 

materiais empíricos – estudo de caso; entrevistas; artefatos; textos e produções 

culturais; textos observacionais, históricos, interativos e visuais – que descrevem 

momentos e significados rotineiros e problemáticos na vida dos indivíduos. 

Portanto, os pesquisadores dessa área utilizam uma ampla variedade de práticas 

interpretativas interligadas, na esperança de sempre conseguir compreender melhor 

o assunto que está ao seu alcance. 

 

Em concordância com a pesquisa qualitativa, a pesquisa bibliográfica, segundo 

Moreira e Caleffe (2008), procura conduzir um levantamento de material previamente 

elaborado, podendo-se expandir a qualquer linguagem materializada. Dessa forma, objetiva-se 

criar uma relação entre o pesquisador e uma diversidade de produções que, ao se 

entrecruzarem, podem fazer emergir inovações, reflexões teóricas e conceituais. Denzin e 

Lincoln (2006, p. 16) esclarecem que esse tipo de pesquisa é “em si mesma um campo de 

investigação que atravessa disciplinas, campos e temas”, valendo-se de uma ampla variedade 

de atividades interpretativas interligadas sem, entretanto, privilegiar uma prática metodológica 

em detrimento de outra. 



20 

A ADE possui uma metodologia própria, que dispõe de várias estratégias de análise 

interpretativa, postulada por Nenoki do Couto e Albuquerque (2013), é ecometodológica, por 

se basear na multimetodologia descrita pelo uso de várias metodologias, e várias ciências, 

para analisar um mesmo objeto. O pesquisador da ADE observa as principais categorias de 

análise: a ecologia da interação comunicativa (EIC); a endoecologia e a exoecologia; as regras 

interacionais e as regras sistêmicas e os atos de interação comunicativa (AIC); os três 

elementos da ecologia fundamental da língua (L-P-T) e os três ecossistemas da língua (social, 

mental e natural). 

Mediante o exposto, a ADE pode analisar os discursos de uma maneira abrangente, 

partindo dos três ecossistemas da língua citados. Contudo, esta pesquisa dá ênfase no 

ecossistema social e mental da língua, procurando compreender que formas de sofrimento 

físico, mental e social são geradas por práticas relacionadas ao culto ao corpo idealizado. 

Para analisarmos as imagens, perfilhamos também a metodologia, contida na 

Antropologia do Imaginário, ou seja, um estudo dos mitos, que nos possibilita detectar os 

elementos míticos de cada ano das revistas. Tais elementos são compostos por mitemas, que 

são unidades mínimas recorrentes do mito e a mitocrítica, que tem por objetivo evidenciar o 

mito diretivo presente nas capas da revista de 1997, 2007 e 2017.  

Por fim, utilizamos a metodologia da sintaxe visual, para investigar o modo como se 

constitui a interação entre os redatores das capas da revista e as leitoras, observando os 

sentidos produzidos pelas imagens de corpos femininos ideais e os textos que as 

acompanham. Para isso, nos atemos tanto ao discurso verbal quanto ao não verbal presente 

nas capas das revistas, como a posição das imagens, a diagramação dos textos e todos os 

recursos gráficos que as compõem. 

Para apresentarmos os resultados alcançados por esta investigação, dividimos o 

presente trabalho em cinco capítulos.  

No Capítulo 1, “O corpo, a primeira morada do ser”, mostramos como os discursos 

relativos à disciplina do corpo foram construídos ao longo do tempo e como eles contribuíram 

para uma valorização social do corpo. 

No segundo capítulo, “O nascimento das revistas no Brasil: um breve panorama 

histórico”, demonstramos como as revistas contribuíram para o fortalecimento do discurso de 

uma padronização corporal, principalmente das mulheres e também como as revistas 

evoluíram para atingir seu público leitor. Serão expostos também o perfil da revista, das 

leitoras e como o perfil das delas variou entre as décadas de 1990 e 2000. 
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No capítulo 3, “O corpo em construção”, abordamos os aspectos teóricos da Análise 

do Discurso Ecológica. Para tal, evidenciamos os conceitos essenciais da ADE, que 

contribuirão para o estudo das interações no ecossistema apresentadas pelas capas da revista e 

também para aconselhar atitudes que visam a defesa da vida e da evolução da espécie 

humana, para que haja equilíbrio no ecossistema. Dessa forma, nos apoiamos nos autores Elza 

Kioko Nakayama Nenoki do Couto, Hildo Honório do Couto, entre outros já citados. 

No quarto capítulo, intitulado “A forma para uma Boa Forma: procedimentos 

metodológicos”, apresentamos a ecometodologia, uma síntese de várias metodologias da 

Ecolinguística, assim como a multimetodologia, proposta pela ADE. Ainda no propósito de 

entender como os discursos sobre o corpo foram construídos, fazemos uma breve síntese dos 

pressupostos da antropologia do imaginário, de Gilbert Durand, que nos possibilitará estudar 

o mito diretivo por meio das imagens presentes nas capas e suas simbologias.  

Por fim, no capítulo cinco, que consiste na análise de dados, discutimos os recursos 

linguísticos e extralinguísticos presentes nas capas das revistas com o objetivo de entender 

como a língua contribui para a evolução da espécie humana. Para essa análise, procuramos 

compreender como os discursos sobre o corpo ideal presentes nas capas influenciam uma 

parcela da população feminina e como ocorrem as construções mítico-simbólicas que 

constituem o meio ambiente mental e social da língua. Procuramos também demonstrar como 

é construída a interação comunicativa entre os redatores da revista e o público leitor, no 

sentido de comprovar a veracidade dos discursos proferidos. Para finalizar, trouxemos 

contribuições da ecologia do corpo, de Sanchez, com o objetivo de entender como o corpo 

sofre as interferências do meio ambiente na construção de si mesmo. 

Por conseguinte, esta pesquisa pretende analisar e descrever as interações comunicativas 

aliadas aos recursos gráficos que constituem os discursos de padronização do corpo, buscando 

expandir os estudos sobre a interação comunicativa no texto e a relevância da relação entre 

signos linguísticos e signos imagéticos na construção e intensificação dos sentidos no discurso. 

Em conformidade com a ADE, este estudo ressalta a importância de estudos linguísticos que 

contribuem para a percepção dos fenômenos da linguagem, preservando o respeito à 

diversidade como uma das manifestações do ecossistema social da língua. 
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1 O CORPO, A PRIMEIRA MORADA DO SER  

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar as diferentes concepções de corpo ao longo 

do tempo. O corpo ao qual nos referimos não é apenas o conjunto de partes e órgãos que 

compõem um organismo, mas sim aquele que engloba diferentes dimensões corporais inter-

relacionadas: “a do corpo fisiológico, a do corpo orgânico e a terceira do corpo psíquico, do 

corpo social e outras”. Em outras palavras é o lugar de encontro entre nosso universo 

simbólico, a cultura e os aspectos de nossa ancestralidade. Dessa forma, uma apresentação de 

como o corpo foi disciplinado em diferentes épocas nos ajuda a entender o corpo como 

reflexo do discurso social no qual está inserido. Ao observarmos o passado, podemos 

entender que as relações estabelecidas com a imagem de um corpo hoje ideal já existiam 

antes, no entanto, esse corpo continua sendo disciplinado e conectado à normalidade.   

 

1.1 As construções discursivas sobre o corpo ao longo do tempo 

 

 

Em algumas culturas o corpo foi omitido, no entanto, reaparece em outras como forma 

de manifestação cultural que tem passado por diversas transformações. Em diferentes 

momentos, foi palco de conflitos e harmonia, de acordo com alguns historiadores. O discurso 

sobre o corpo sofreu profundas modificações ao longo do tempo e em todas as sociedades, de 

acordo com Le Goff (2006, p. 10), vem ganhando visibilidade e relevância. No livro Uma 

História do corpo na Idade Média, o autor aborda questões relativas à concepção de corpo e 

seu lugar na sociedade. Dentre elas algumas me chamaram a atenção – Seria o corpo 

destituído de significado? Teria ele uma função na história? Qual seria a concepção de corpo 

ao longo do tempo? Diante desses questionamentos trago diferentes concepções do corpo 

apoiadas preferencialmente nos conceitos de Le Goff, Jorge Crespo, David Le Breton e Celso 

Sánchez. 

Marcel Mauss (1872-1950), segundo Le Goff (2006, p. 18), foi um dos primeiros a 

mostrar interesse pelas “técnicas do corpo”, realizou uma pesquisa considerada o marco 

inicial para os estudos sobre o corpo. De maneira empírica, ele observou como a sociedade se 

favorecia de seus corpos, que hábitos corriqueiros como levantar, deitar, andar, moda e o 

prestígio, governam o corpo divergindo-se em conformidade com as sociedades, confirmando 

a hipótese de que o corpo tem uma história. Para iniciar este estudo, imaginemos uma lente, 

um objeto que consegue distorcer as imagens, a fim de enxergá-las em maior ou menor que 
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seu tamanho original. Esse objeto será utilizado metaforicamente para mergulharmos na 

história do corpo, dessa forma, focalizo essa lente começando pelas formas de tratar o corpo 

na Grécia Antiga.  

Os gregos consideravam os deuses similares aos homens em virtudes e defeitos, 

suscetíveis às mesmas paixões e impulsos, embora fossem dotados de imortalidade e de força, 

velocidade e beleza superiores. Desse modo, desejar um corpo belo, forte e veloz era também 

um meio de se aproximar deles e da perfeição. Tempos mais tarde, em razão dos Jogos 

Olímpicos, reproduziam a prática milenar do culto ao corpo, fazendo uso de diferentes tipos 

de treinamentos e dietas com o objetivo de desenvolver um corpo com uma boa condição 

física para as competições e para a guerra. 

Quanto aos costumes, tanto os homens quanto as mulheres se vestiam com túnicas 

graciosas e eram retratados com poses imponentes, como se observa nos vasos e nas 

esculturas gregas. A nudez era considerada normal, os jovens competiam nas olimpíadas 

sempre nus e cuidavam do corpo com o propósito de se tornarem bons atletas e bons 

soldados. Além dos cuidados com a forma física, havia também os cuidados com unhas, pele, 

a manutenção dos cabelos ondulados e a prática das massagens, hábito muito comum na 

época. No que tange às mulheres, dedicavam muita atenção ao cuidado com o corpo desde o 

uso de óleos especiais, cremes para o corpo e cabelo, sem falar nos adornos de ouro e prata 

para o enfeite (FARHAT, 2008).  

Vale ressaltar ainda que a civilização grega não incluía as mulheres na sua concepção 

de corpo perfeito, e nem na igualdade de direitos, essa concepção era atribuída apenas aos 

homens. Para a medicina da época os homens possuíam corpos, quentes e fortes, já as 

mulheres eram consideradas frias e passivas. Por isso os machos podiam exibir o corpo nu nos 

ginásios e usar vestes mais leves ao andar pelas ruas, pois o corpo masculino era capaz de 

manter o equilíbrio térmico, dispensando o uso de roupas nos ginásios. Quanto às fêmeas, era 

permitido o uso de roupas leves apenas no ambiente doméstico, fora dele havia a 

obrigatoriedade de usar roupas que cobrissem todo o corpo (TUCHERMAN, 2004, p. 18). 

 

1.2 A representação do corpo na Idade Média 

 

Como esclarecido na introdução, o corpo é uma das chaves para entendermos a 

história das civilizações e as modificações que ocorreram em torno do discurso sobre o corpo 

ao longo do tempo. Segundo Le Goff (2006), o corpo enquanto objeto de estudo na Idade 

Média, constitui um dos grandes espaços na história, pois foi desprezado pelos historiadores 
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durante muito tempo. Quando era mencionado, os homens destacavam-se como objeto de 

interesse, já as mulheres eram consideradas menos importantes. Diante disso, os autores 

chegaram à conclusão de que seria necessário “dar corpo” à história, ou melhor, dar uma 

história ao corpo, “materialidade”, já que ele se constitui um fator indispensável na construção 

de grande parte do comportamento da sociedade moderna.  

Focalizar a atenção sobre o problema do corpo – seus perigos e suas disciplinas, seu 

potencial para a profanação, mas também seus poderes produtivos – ajuda a compreender os 

numerosos desenvolvimentos disparatados, tão frequentemente estudados no isolamento e 

anacronicamente através das sinalizações das disciplinas modernas (BURKE, 1992, p. 313). 

O corpo na Idade Média foi palco de vários conflitos e tensões, uma grande metáfora 

que descreveu a sociedade e as instituições. Platão, em sua obra A República, mencionado por 

Le Goff, já havia determinado um modelo de cidade ideal, esta seria dividida pela cabeça (o 

filósofo rei), o ventre (os agricultores) e os pés (os guardas), assim as instituições seriam 

metaforicamente falando, o corpo da sociedade. Baseado nesse conceito de corpo, a Igreja 

seria a comunidade de fiéis na qual era vista como o corpo e Cristo como o cabeça (LE 

GOFF, 2006).  

Devido ao fato de a Igreja Católica ser denominada uma instituição, se manteve no 

controle dos fiéis e para estabelecer a ordem, as calamidades em forma de peste eram 

justificadas pela crença de serem castigos divinos. No entanto, na transição do século XVIII 

para o século XIX, isso foi modificado, a noção de pecado como instrumento para explicar a 

doença, torna-se cada vez mais ineficiente, trazendo novos rumos para enfrentar o mal dos 

homens, as doenças (CRESPO, 1990). 

O corpo foi o lugar de um intenso paradoxo, por um lado o cristianismo não cessava 

de reprimi-lo (LE GOFF, 2006). Podemos observar esse antagonismo no livro de Gênesis que 

relata a desobediência de Adão e Eva a Deus, tal transgressão fez com que os seres humanos 

fossem considerados pecadores, uma vez que Eva por desobediência comeu do fruto da 

“árvore do conhecimento”, e influenciou Adão a também fazê-lo. Assim, em consequência da 

indisciplina de ambos, o corpo passa a sofrer sérias consequências como, a dor, o sofrimento e 

a irremediável morte. O fruto proibido era entendido pela igreja como o fruto do pecado, da 

luxúria, dos prazeres da carne, daí a ideia de que os desejos sexuais deveriam ser reprimidos. 

 Por outro lado, foi glorificado em Mateus 1: 23. Maria, a virgem que concebeu um 

filho pela graça do Espírito Santo, teve seu corpo como sinônimo de pureza, castidade, vida e 

redenção, pois o fruto que carregava em seu ventre viria para salvar o ser humano de todos os 

males e pecados. Nesse sentido os conflitos entre céu e inferno eram representados pelo corpo 
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de maneira profana e sagrada, sendo ele portador dos vícios, do pecado original, mas também 

da salvação. 

Em meados do século XIII, no limiar da Idade Média, o corpo foi considerado pelo 

papa Gregório, o Grande, como sendo a “abominável vestimenta da alma”, torna-se culpado, 

perverso, necessitado de ser dominado e purificado através da punição (TUCHERMAN, 

2004), por isso os monges usavam o cilício, que de acordo com o dicionário Houaiss da 

Língua portuguesa, era como um cordão ou cinto largo de crina ou eriçado de pontas de 

arame, usado sobre a pele para mortificação do corpo, caso houvesse algum tipo de desejo 

pecaminoso. A manutenção da alma estava acima dos prazeres carnais, pois os pecados da 

carne e da boca caminhavam de mãos dadas, sendo a renúncia dos prazeres da carne e da gula, 

considerada uma das virtudes mais fortes do ser humano (LE GOFF, 2006). Nesse período o 

homem viveu e ainda vive intensa angústia, em virtude do conflito entre corpo e alma, entre o 

sagrado e o profano, foi objeto de desejo e sinônimo de culpa e pecado. 

Pode-se dizer que o corpo sexuado na Idade Média foi anulado, os desejos foram 

reprimidos e o ato sexual destinava-se apenas à procriação. O controle sob o corpo e as 

proibições em relação ao sexo também faziam parte do matrimônio. O sexo deveria ser apenas 

vaginal, no escuro e com o homem por cima da mulher, para evitar que a nudez fosse vista 

(FARHAT, 2008). No início do século XI, o manual do bispo Worms, conhecido como 

Decreto, dispunha de restrições quanto ao sexo no casamento, considerando-as condenáveis. 

Era proibido deitar-se com a esposa, caso ela estivesse menstruada ou antes do parto, a esposa 

não podia beber do esperma do cônjuge como forma de obtenção do amor do marido, o 

homem não podia acasalar-se com a mulher por trás, como fazem os animais e outras formas 

de transgressão, que acarretariam como penitência, viver a pão e água durante algum tempo 

(LE GOFF, 2006). Ainda em relação ao matrimônio, pode-se dizer que a era medieval foi 

totalmente masculina, devido à sujeição das esposas aos maridos, o casamento se denominou 

uma instituição (um corpo) governado pelo homem (o cabeça), assim como a Igreja é o 

“corpo” e Cristo o “cabeça”. 

Dessa maneira, o cristianismo e a corte vão contribuir com ideia de civilizar o corpo, 

por meio das boas maneiras como o comer, vestir, os gestos, a nudez, o amor e outras formas 

de civilização do corpo. Um dos piores pecados durante a Idade Média foi a gula, quase 

sempre associada à luxúria, era considerada como uma forma de prazer, por isso durante 

algum tempo, as frutas, verduras legumes e os peixes fizeram parte do regime alimentar nos 

mosteiros, os monges acreditavam que a abstinência a carne os deixava mais próximos do 

Jardim do Éden. Em contrapartida, isso não durou muito, a carne antes parte da alimentação 
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da aristocracia voltou a integrar o ambiente dos mosteiros. Houve então a união entre 

alimentação dietética dos mosteiros ao consumo da carne pela burguesia. Dessa forma, a 

cozinha tradicional transformou-se em gastronomia, dando uma respeitabilidade ao prazer do 

comer, dessa união originou-se a civilização do trigo e da carne. É a partir daí que a floresta 

começa a ser civilizada e utilizada como o local de cultivo agrícola, pois é desse ambiente que 

se retirava a caça, a pesca e a colheita. A alimentação foi um fator essencial para a distinção 

entre ricos e pobres, visto que a aristocracia se servia da carne, sinônimo de força, poder e 

músculos, enquanto os pobres se serviam dos produtos de origem vegetal, dessa forma a 

refeição passa a ser um ato social na Idade Média (LE GOFF, 2006). 

Isso posto, os esforços para civilizar o corpo continuaram, entre os séculos XIII e XIV, 

o desassossego quanto à distinção social se faz cada vez mais presente como evidenciaram 

Norbert Elias e Jean Louis Flandrin, começam a surgir os novos ricos e a comida fez parte 

dessa ascensão social. O preparo dos alimentos passa a ser visto como arte, assim a proibição 

de gestos grosseiros como assoar o nariz à mesa, cuspir e outras práticas, passam a ser vistas 

como regras de boas maneiras. Os banhos com certa frequência, o uso de óleos perfumados e 

os gestos são representativos dessa sociedade medieval, pois o corpo passa a ser o centro da 

vida social. Segundo Le Goff (2006, p. 144), engana-se quem pensa que os banhos durante a 

Idade Média não faziam parte das práticas sociais. 

É também nesse momento que aparece a nova figura literária do cavaleiro andante, do 

amor cortês, refletindo, deste modo, uma visão muito diferente do corpo e das suas relações 

(BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011). O amor e o corpo na era medieval não andavam 

juntos, por um lado os romances na corte espalhavam amor, pois os trovadores cantavam o 

amor cortês, que ia dos beijos destinados à amada a qual seria deixada em virtude da guerra, 

ao prazer sexual após a volta do amado. Por outro lado, a igreja o reprimia por meio do 

casamento, pois a coita se reservava apenas para procriação, eliminando assim, qualquer tipo 

de sentimento. No entanto, isso não quer dizer que a sociedade medieval não conhecesse o 

amor, porém esse sentimento só será manifestado na sociedade moderna, sendo coerente dizer 

que o amor não era um fundamento da sociedade medieval (LE GOFF, 2006). 

Quanto à nudez lemos no livro de Gênesis capítulo 3, versículos 7,11 e 21: “Então os 

olhos de ambos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de 

figueira para cobrir a sua nudez” (vs. 7); “Com isso ele perguntou: ‘Quem lhe disse que você 

estava nu? Por acaso você comeu da árvore de que lhe ordenei que não comeste?’” (vs. 11); 

“E Jeová Deus fez vestes compridas de pele para Adão e para sua esposa, a fim de vesti-los” 

(vs. 21).  
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Os versículos citados revelam a ambiguidade da nudez em Adão e Eva, por um lado, 

ela representava o pecado, por outro a inocência. Os versos mostram que os corpos de Adão e 

Eva são escondidos, tapados, como punição pelo pecado original (LE GOFF, 2006). Dessa 

Forma, a vestimenta passa servir como uma espécie de armadura e proteção para o corpo. Os 

homens da Idade Média não eram tão contrários à nudez, uma vez que a Igreja permitia que, 

após o casamento, os casais se deitassem nus. No entanto, essa nudez poderia ser um sinal de 

luxúria. Como atestado por Le Goff (2006, p. 14), decaída, a nudez oscila entre a beleza e o 

pecado, a inocência e a malignidade. Segundo Porter (1992, p. 325), chegamos nus ao mundo, 

mas logo somos adornados não apenas com roupas, mas com a roupagem metafórica dos 

códigos morais, dos tabus, das proibições e dos sistemas de valores que unem a disciplina aos 

desejos, a polidez ao policiamento. 

Mais tarde, no século XV, aparecem os efeitos da moda sobre o corpo: surgem as 

primeiras barbearias, o apreço pelo uso do bigode e da barba, a maquiagem entre as mulheres 

como adorno para o rosto e a admiração pelos cabelos loiros como um elemento característico 

de beleza. Nesse momento a sociedade medieval reconhece a beleza do corpo feminino que 

vai se consolidar somente no fim da Idade Média, a partir do século XIII com a promoção do 

rosto feminino representativo da beleza profana de Eva e da beleza sagrada de Maria nas 

obras góticas, valorizando apenas o rosto. 

Outro ponto importante a ser citado é sobre a prática de atividades físicas. Isso não 

quer dizer que o homem medieval não as praticasse, pois havia as competições e campeonatos 

dos jogos medievais os quais careciam de regras entre os adversários, sendo essa também uma 

maneira de civilizar o corpo, como observa Norbert Elias. No entanto, tais práticas não foram 

consideradas como esporte, somente no século XIX com a chegada da Revolução Industrial.  

Por fim, no que se refere ao corpo na Idade Média, pude observar que essa foi a era da 

civilização dos corpos, tanto por meio dos gestos, da roupa, da conduta moral e mental. Não 

houve mudanças significativas quanto às maneiras de representação do corpo, todavia, foi 

plantada uma “semente” que começa a se desenvolver no Renascimento.  De acordo com Le 

Goff (2006), a Idade Média foi civilização dos gestos sendo o corpo o protagonista principal.  

 

1.3 Uma nova concepção de corpo: a Era Moderna 

 

Entre a era medieval e a idade moderna nasceu o Renascimento, um movimento 

cultural marcado por profundas modificações e pela ruptura dos princípios medievais rumo a 

uma nova época inspirada nos valores greco-romanos. As novas vertentes artísticas, e 
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conceitos relativos à beleza, literatura e ciências desenvolvidos na Itália, princípio do 

Renascimento, no século XVII, retomam a importância do corpo perdida na Idade Média, que 

passa a ser observado, analisado, e representado nas obras de importantes pintores da época 

como, Michelangelo, Da Vinci e Boticelli. A arte renascentista reproduziu fielmente a beleza 

da mulher antes denominada sinônimo de pecado e impureza, reaparecendo encantadora 

mostrando partes do corpo descoberto. Nessa época a distinção da classe social da mulher era 

feita desde o modo como elas se vestiam até pelas formas rechonchudas e roliças dos corpos 

das mulheres da nobreza (FARHAT, 2008). Assim, mulheres rechonchudas não eram somente 

sinônimo de beleza, mas também, de distinção social. Nestas sociedades, o regime da nobreza 

ditava um ideal feminino que andava aliado à corpulência das grandes damas da sociedade. 

Não havia beleza, sem gordura. E a corpulência era sinônimo de riqueza.  

Esse momento representou a descontinuidade e de um modo de vida imbuído nas 

sombras da obstinação do fanatismo religioso dando lugar ao Humanismo, isto é, a 

valorização do homem em lugar do Divino. Outra maneira de redescobrir o corpo foi por 

meio da ciência, antes era reprimido e passa a ser liberto, pois o conhecimento científico e a 

matemática fundamentam o ideal renascentista. Desse modo, perdida a harmonia teológica, 

instaura-se o pensamento científico, transformando as práticas e as concepções de corpo 

(CRESPO, 1990). Esse passa a ser investigado, descrito e analisado. Com surgimento do 

modernismo veio a ideia do corpo anatômico e biomecânico, que consiste na análise física dos 

sistemas biológicos dos movimentos do corpo (GAYA, 2005), formando novas concepções. 

Dessa forma as ações humanas passam a ser orientadas por uma visão científica, pois há um 

grande apreço sobre a razão científica como a única fonte de conhecimento (BARBOSA; 

MATOS; COSTA, 2011).  

Berman (1986) afirma que o momento da Revolução Industrial faz parte de um 

período de mudanças, ainda maior, conhecido como Modernidade. Para ele esse período pode 

ser dividido em três fases: a primeira ocorre entre os séculos XVI e XVIII, momento de 

transformações as pessoas têm contato com a experiência da vida moderna. A segunda 

acontece no final dos séculos XVIII e início do XIX, é marcada pelos ideais revolucionários 

da Revolução Francesa, o desejo de mudança invade a sociedade modificando o cenário social 

e político, já a terceira, ocorre no século XX marcando a consolidação da cultura moderna. 

Mesmo diante de tantas inovações científicas, permanece a tentativa de civilização do corpo 

como dito anteriormente, as instituições se tornam cada vez mais poderosas lutando para 

aumentar seu poder em detrimento do controle das massas populares, a fim de manipulá-las 

em um mundo onde o capitalismo se encontra em expansão. 
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O aperfeiçoamento da produção agrícola juntamente com o crescimento do comércio 

proporcionou condições propícias para o desenvolvimento das indústrias. No século XVII, 

houve uma grande modificação no cenário dos trabalhadores, o que era um trabalho 

manufaturado acaba se transformando em uma produção em série, reduzindo assim o trabalho 

do homem a uma simples ação mecânica. O corpo que durante a Idade Média é manipulado 

pelo cristianismo, passa a ser controlado pelo sistema capitalista como salienta Foucault no 

livro Microfísica do poder, segundo ele, do século VIII até o início do século XX, “o 

investimento do corpo pelo poder devia ser denso, rígido, constante, meticuloso”, para que o 

crescimento do capitalismo, aliado ao processo de industrialização, fosse cada vez mais forte. 

Essa forma de controle sobre o corpo ocasionaria uma produção em larga escala, pois um 

corpo saudável e bem cuidado, produziria melhor. Desse modo, “adequar-se aos novos 

padrões de beleza impostos era indispensável para consumir” (BARBOSA; MATOS; 

COSTA, 2011). 

Valorizava-se o corpo à medida que se tornava silencioso e comedido. Nesse mesmo 

período desenvolveram-se inúmeros fundamentos pedagógicos e inovações científicas para 

disciplinar o corpo, tais inovações iam da moderação dos gestos, da postura, da alimentação e 

da inserção da prática de atividades físicas. As ações dos homens passaram a ser norteadas 

pela ciência, que produziu nos indivíduos uma predileção ao científico como a única forma de 

conhecimento. A disciplina e o controle sobre o corpo eram indispensáveis, pois as atividades 

físicas visavam à saúde corpórea e eram determinadas por um sistema de regras rígidas. 

Assim, o corpo passa a ser descrito e analisado pelo viés da ciência (PELEGRINI, 2006).  

O dualismo entre corpo-alma ainda era presente na concepção corporal do período, 

pois demonstrava a influência das concepções da antiguidade clássica ainda arraigada na 

sociedade. O filósofo Descartes pensou na divisão corpo-mente; o homem era constituído por 

duas substâncias: uma pensante, a alma, a razão e outra material, o corpo, como algo 

dissociado da alma. Mesmo sabendo que o corpo era constituído de corpo e alma a partir dos 

estudos do filósofo, o físico passou a estar a serviço da razão e não da subjetividade 

(BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011). 

Assim, pensando nos cuidados com o corpo, a ciência desenvolvia a ideia de que o 

exagero e descuido com a alimentação favorecia a aproximação da morte. Como afirma 

Crespo, “Tal como o fogo, que não é alimentado, se transforma em cinza, assim o corpo, do 

mesmo modo, [...] de todo se apaga [...]”. Os médicos acreditavam que o corpo necessitava de 

exercícios físicos como um meio de expulsar qualquer tipo de doença que pudesse se 

manifestar, para eles quatro coisas eram fundamentais para a saúde do corpo: o apetite, o 
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calor, a disposição e a purgação. Para eles os exercícios físicos permitiam ao corpo eliminar 

qualquer tipo de matérias nocivas ao organismo (CRESPO, 1990, p. 538). 

Por outro lado, o exagero no comer poderia ofender os princípios religiosos e impedir 

os homens de serem úteis para a sociedade devido aos problemas causados pelo excesso do 

comer, podendo levá-los até a morte. Assim, era recomendada uma boa alimentação aliada à 

prática de exercícios para que o objetivo de ter um corpo e mente saudáveis fosse atingido. 

No entanto, tais modificações necessitavam de uma explicação científica, para alguns 

higiênicos da época como Martinho Mendonça, Luís Antônio Verney e Antônio Ribeiro 

Sanches, a prática da atividade física traria benefícios à saúde do corpo e da alma “ corpus 

sanum” e a “mens sana”, ou seja, corpo são, mente sã. Tais benefícios atribuiriam uma 

disciplina do corpo e das atitudes morais preconizadas no homem do futuro (CRESPO, 1990, 

p. 546). O médico Francisco Mello Franco, afirmava que a prática de atividades físicas desde 

criança as tornaria homens e mulheres cheios de saúde e vigor, capazes de desempenhar 

atividades em benefício da coletividade em geral. Em contrapartida, outros higienistas 

acreditavam que disciplinar o corpo por meio da atividade física também era indicativo da 

transgressão da moralidade, uma vez que defendiam a ideia de corpo liberto de todo tipo de 

subordinação. 

Segundo eles, o surgimento de espartilhos, ligaduras para o embelezamento do corpo, 

ou qualquer que fosse o meio utilizado para transformá-lo por meios artificiais, contribuía não 

somente para sérias deformidades dos órgãos internos, como também era a causa de várias 

doenças relacionadas ao desempenho das funções do organismo, pois além trazer 

constrangimentos, contrariavam as leis da natureza. Contestavam também a ginástica, para 

eles a vida no campo e os trabalhos braçais eram mais eficazes para a saúde do corpo do que a 

prática de exercícios dolorosos para moldá-lo. 

Em contrapartida, assim que se estabeleceu a ideia proposta por Martinho Mendonça, 

as técnicas corporais e a escolha de uma alimentação saudável começaram a fazer parte de 

uma pequena parcela da população, a aristocracia. A alimentação rica e variada distinguia 

ricos de pobres. O exercício do corpo, antes fadado ao ócio, começa a fazer parte desse grupo 

de pessoas, com atividades como a esgrima, a dança e a equitação. No entanto essas práticas 

só aconteciam nos ambientes restritos das famílias nobres e somente no final do século XIX, a 

integração da ginástica passa a fazer parte do ensino oficial nas escolas, transformando assim 

hábitos privados em coletivos. 

Em síntese, a transição entre o século XIII para o século XIX foi um período de 

grandes mudanças das práticas sociais. Conforme afirma o autor citado acima, a prática da 
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ginástica dispunha da manutenção de um corpo saudável, assim, preocupava-se então com 

necessidade de controlar os hábitos alimentares, a fim de estabelecer condutas sociais em uma 

nova sociedade. Tucherman no mesmo viés salienta que o corpo agora assume outra 

significação, o cuidado com a mente e o corpo é de inteira responsabilidade do indivíduo.  

 

Abandonando a antiga imagem da duplicidade da alma e do corpo, a saúde do corpo 

é pensada a partir de um novo paradigma: o de uma corrente que constrói uma nova 

imagem de saúde e individualidade corporal, mudando as relações entre o corpo e o 

ambiente humano. Agora, numa sociedade cada vez menos religiosa e mais secular, 

a saúde passa a ser vista, e cada vez mais, como uma responsabilidade individual, 

em vez de uma dádiva de Deus. (TUCHERMAN, 2004, p. 62). 

 

O corpo que durante a era medieval é por muito tempo “invisível”, no final do século 

XIX passa a ser explorado, analisado e cultuado. Toma forma e representa as transformações 

dos séculos, começa a ser um divisor de águas, mostrando os costumes de uma sociedade 

civilizada por meio do controle sob o corpo.  

 

1.4 Um olhar para a atualidade 

 

Segundo Le Breton (2006), o corpo produz sentidos, que norteiam a existência 

individual e coletiva. É o vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o mundo é 

construída, é passível de transformações que são compartilhadas entre os membros de uma 

sociedade. “Emissor ou receptor, o corpo produz sentidos e assim insere o homem, de forma 

ativa, no interior de dado espaço social e cultural” (LE BRETON, 2006, p. 8). O que nos leva 

a perceber uma modificação dos indivíduos com o seu corpo a partir das interações com a 

história e as modificações dos discursos nas formas de tratar o corpo. O culto ao corpo como 

idealizado na contemporaneidade, foi ganhando cada vez mais espaço. Segundo Barbosa, 

Matos e Costa (2011, p. 28), em seu ensaio intitulado “Um olhar sobre o corpo: o corpo 

ontem e hoje”: 

 

Com a expansão do capitalismo, no século XIX, propaga-se a forma de produção 

industrial. A padronização dos gestos e movimentos instaurou –se nas manifestações 

corporais. As novas tecnologias de produção em massa desencadearam um processo 

de homogeneização de gestos e hábitos que se estendeu a outras esferas sociais, 

entre elas a educação do corpo, que passou a identificar-se não só com as técnicas, 

mas também com os interesses da produção. 

 

Dessa forma com a expansão do capitalismo, o corpo precisa produzir mais e para isso 

os cuidados com a saúde são cada vez mais postos em voga. Além de produzir ele precisa 
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também consumir para se adequar à evolução da sociedade industrial, que possibilitou um 

vasto conhecimento sobre a ciência e consequentemente proporcionou ao homem inúmeras 

formas de técnicas e práticas corporais. Com a chegada da tecnologia, o corpo passa a ser 

evidenciado, agora não por meio da pintura e da escultura, mas do cinema, da fotografia e da 

televisão. A sociedade foi se modificando e também a maneira de se ver e ver o outro. Quanto 

mais moderna, mais necessidade de se encaixar nos novos modelos corporais. As décadas de 

1960 e 1970 trouxeram um novo imaginário do corpo imponente e luxurioso que invadiu a 

sociedade. É nesse contexto que pesquisadores como J. Baudrillard, M. Foucault, N. Elias, P. 

Bourdieu, E. Foffman dentre outros, dão atenção a um novo objeto de estudo, o corpo. 

Le Breton (2006) constatou por meio de estudos realizados pelos sociólogos, L. 

Boltanski e Pierre Bourdieu, que entre as décadas de 1960 e 1970, período de ascensão das 

indústrias, as relações corporais são dicotômicas entre as classes sociais. Segundo Boltanski, 

na década de 1960, as classes populares utilizam o corpo como ‘instrumento’ de trabalho, o 

corpo – máquina, quanto mais força, melhor o desempenho e maior a resistência à dor e às 

doenças, por isso os cuidados com o corpo são tão relevantes, no entanto a beleza, a graça e a 

forma física estão em segundo plano em detrimento da força física.  

Já na década de 1970, um estudo realizado por Bourdieu, no que se refere às classes 

sociais mais privilegiadas, aponta que os cuidados com o corpo funcionam como um tipo de 

prevenção contra possíveis males causados por doenças devido ao acesso à informação. Como 

se refere o sociólogo em questão, à medida que o nível de instrução aumenta, há também uma 

tomada de consciência em relação aos cuidados para manutenção do corpo saudável. Isso 

posto é possível constatar que as duas décadas têm visões completamente diferentes em 

relação às práticas corporais devido ao fato de que a classe social define o estilo de vida a ser 

seguido. Nessa perspectiva, Bordieu leva em consideração a individualidade, a criatividade do 

indivíduo e a mudança do seu comportamento em relação ao corpo, que está em permanente 

transformação. 

Nesse mesmo viés, a redescoberta do corpo na modernidade, conforme aponta 

Baudrillard, tornou-o um “objeto de reverência”, os cuidados com a saúde, com a forma física 

e a moda tomaram o lugar do puritanismo da era medieval dando lugar a uma valorização de 

si mesmo, chamada de individualismo ou o que J. Gilles Lipovetsky denomina como 

“neonacisismo”, ou seja, a supervalorização do corpo, na luta contra o tempo e em busca da 

juventude. Assim, por conta dessa valorização, o corpo hoje se coloca como objeto de 

preferência do discurso social, o hedonismo, a dedicação ao prazer como estilo de vida torna-

se um indicativo de status social, na verdade nada mais é uma forma sutil de controle social, 
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que se modificou através dos tempos, é um tipo de liberdade velada. Como postula Le Breton 

(2006, p. 87), um dualismo personalizado de algum modo se amplia, é necessário não o 

confundir com “libertação”, pois o homem só será “libertado” quando qualquer preocupação 

com o corpo tiver desaparecido. 

Como se refere Barbosa et al. o corpo pós-moderno, deixou se ser uma coisa, um 

objeto para se transformar em “um sujeito-objeto”, a cada dia que passa, mais pessoas 

investem no corpo, procurando uma forma de autorrealização e felicidade com o intuito de 

obter prestígio social, recorrendo a cirurgias estéticas, cuidados com a pele e cabelo como 

uma forma de investimento pessoal, estimulando assim, o mercado crescente de produtos e 

serviços. Os meios de publicidade ditam modelos corporais como indicativos de beleza, 

utilizam de imagens de corpos esculpidos como forma de sedução e induzem os indivíduos ao 

consumo ditando um padrão estético de beleza aliado aos cuidados com a alimentação, pois 

para se encaixar na sociedade pós-moderna é necessário ser magro e bonito. 

O corpo destituiu-se de massa gorda (ideal de beleza na antiguidade) para dar lugar à 

musculatura e curvas bem definidas, emergiu no século XX, numa época em que se destacam 

o feminismo, o fisiculturismo difundindo uma cultura de cuidados com o corpo. Hoje, no 

século XXI, as academias se tornaram uma espécie de templo, em que os corpos idealizados 

são adorados e desejados não só por homens, mas também por uma maior parcela feminina da 

sociedade. Esse ambiente dá abertura à avaliação pessoal, comparando os corpos em busca de 

alcançar um protótipo de beleza vigente. O surgimento das redes sociais passa a funcionar 

como meio de comunicação em massa, focadas na exposição de corpos, idealizados, isso fez 

com que o um ideal de beleza fosse propagado entre a população. Os procedimentos estéticos, 

os exercícios físicos e os cuidados com a alimentação estão a todo momento sendo 

divulgados, por meio do Facebook, Instagram, Snapchat e outros meios de comunicação. A 

publicidade se apropria do desejo das pessoas de se encaixar numa sociedade onde o corpo é 

evidenciado e passa ser difundido como um capital, pois é preciso investir em si próprio. O 

medo de envelhecer continua sendo uma preocupação desde a antiguidade, e o avanço da 

ciência permitiu que surgissem novas técnicas para retardar o envelhecimento, trazendo uma 

sensação de satisfação e minimização dos efeitos do tempo sob o corpo. Segundo Maroun 

(2008), todos querem continuar jovens, belos e saudáveis e, para isso, não medem esforços. 

Em decorrência disso, esses indivíduos se tornam eternamente insatisfeitos com suas 

aparências, o que, consequentemente, os faz investir em tudo aquilo que surja com a promessa 

de possibilitar a reconstrução e a modificação de um corpo que não se enquadre nesse 

contexto. 
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As academias são vistas como uma espécie de templo, onde os espelhos refletem tanto 

a insatisfação corporal, quanto a falsa ideia de felicidade para aqueles que conseguem o corpo 

almejado. Embora elas estejam abarrotadas de homens e mulheres em busca do corpo 

perfeito, modelado, constituído de músculos à custa de intensas horas de atividades físicas, há 

aqueles que idealizam esse corpo recorrendo muitas vezes ao extremo. O corpo é de certa 

forma exposto vários riscos em prol de um bem-estar, como a privação da alimentação por 

longas horas, ou até mesmo o excesso dela, o que ocasiona sérios danos ao corpo. A busca 

incessante pelos procedimentos cirúrgicos e estéticos para obtenção de uma forma física sem 

esforço e em curto período de tempo está cada vez mais presente na sociedade atual. A 

aventura e os riscos pelo “extremo”, desenham uma constelação de novas práticas que visam 

expor fisicamente o corpo com grandes esforços e até mesmo perigos (LE BRETON, 2006, p. 

87). Dentro dessa perspectiva, a mídia inspira o público à concepção de um ideal de beleza. 

No entanto, esse ideal pelo qual boa parte da sociedade almeja se insere dentro de um 

contexto de sofrimento. Para atingir o corpo perfeito é necessário haver privações, sendo 

assim, é preciso uma luta diária, o que acarreta o sofrimento tanto físico, quanto mental. 

Em entrevista a Bárbara Duarte, na Universidade de Marc Bloch, de Estrasburgo, na 

França, em fevereiro de 2010. David Le Breton falou sobre algumas relações do corpo na 

modernidade. Segundo ele o modelo de beleza é americanizado, traz uma mulher loira, magra, 

olhos claros e de um forte poder de sedução. Esse ideal de beleza foi difundido no mundo 

todo por meios dos seriados americanos que traziam esses estereótipos de beleza feminina. É 

inegável que uma característica da época moderna seja o corpo fabricado, que segundo 

Barbosa, Matos e Costa (2011) é frágil, instável, descentrado, mutante, processual e 

inconstante, pois corresponde a um corpo fragmentado. Em resposta aos questionamentos 

iniciais desse capítulo e baseada no percurso percorrido sobre as formas de ver o corpo, na 

história, atrevo-me a dizer que o corpo não é destituído de significado, pois carrega consigo 

toda a história de uma sociedade, que está em constante modificação é nele que o homem se 

descobre e também descobre as relações com o mundo dando lugar ao que chamados de 

valorização da diversidade. 
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2 O NASCIMENTO DAS REVISTAS NO BRASIL: UM BREVE PANORAMA 

HISTÓRICO 

 

Este capítulo tem como objetivo mostrar o surgimento das revistas no Brasil. Para 

tanto, fizemos uma retrospectiva assinalando algumas revistas que foram importantes para a 

solidificação desse veículo de comunicação na esfera nacional. Esse panorama histórico 

dessas revistas nos possibilitou entender como elas influenciaram e ainda influenciam o 

comportamento de parte da sociedade. 

 

2.1 A evolução das revistas no Brasil 

 

O termo revista surgiu pela primeira vez na Inglaterra, no ano de 1704, com o objetivo 

de denominar uma forma de publicação cujos textos têm mais conteúdo que no jornal e menos 

do que nos livros (BAPTISTA, 2007, p. 46). A primeira revista de que se teve conhecimento 

no Brasil foi a Variedades ou Ensaios de Literatura, no ano de 1812, na cidade de Salvador, 

trazida pela corte portuguesa no século XIX, momento em que D. João VI autorizou a 

instalação da imprensa régia, em 1908. A revista seguia o modelo de editorial de revistas da 

época, os assuntos eram variados: costumes, novelas, resumo de viagens, trechos de clássicos 

portugueses, tanto em prosa, quanto em verso, artigos de cunho científico em voga, com o 

intuito de fazer com que a sociedade tomasse consciência das descobertas filosóficas e vários 

outros tipos de assuntos, segundo Baptista (apud SCALZO, 2003, p. 27). 
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Figura 1 – Revista Variedades e Ensaios de Literatura, 1812 

 
Fonte: Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=A+Primeira+Re+vista:+“As+Variedades+ou+Ensaios+de+Literatura”&rlz

=1C1GGRV_enBR752BR752&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve. 

 

No ano de 1813, no Rio de Janeiro, nasce a revista O Patriota, que contou com a 

colaboração da elite intelectual da época, cujo objetivo era difundir os nomes dos autores e os 

temas que abordavam o contexto nacional. Outros periódicos surgiram em meio ao 

desenvolvimento dessa elite intelectual como os Anais Fluminenses de Ciências e Literatura, 

em 1822 ainda na capital do Rio de Janeiro, esse periódico abrangia vários campos do 

conhecimento e várias áreas como: o direito, a medicina, engenheiros e também os 

profissionais neoliberais. Ainda com intuito de difundir informações científicas, foi lançada 

no Brasil, em 1827 O Propagador das Ciências Médicas, pela Academia de Medicina do Rio 

de Janeiro, uma publicação dividida por temas, dirigida para a área da medicina. 

Só então, em 1827 surgiu a primeira revista dirigida ao público feminino, no Brasil: 

Espelho Diamantino, que tinha o formato semelhante ao de um livro, era voltada para 

assuntos como literatura, artes, moda, teatro e também a política, tudo de forma bem simples e 

didática. “Enquanto os assuntos ditos masculinos – como economia e política – sempre 

dominaram a esfera pública, as revistas femininas trabalharam no domínio do privado, na 

intimidade da casa, da família, da vida sensível e espiritual, nas áreas de comportamento ou 

busca do prazer.”
1
 As revistas eram direcionadas a um pequeno número de mulheres 

alfabetizadas na época e que abandonavam a vida doméstica para se dedicar às letras. Para 

Leonel Kaz (apud SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, 2002, p. 6): 

 

                                                           
1
 Cadernos da Comunicação Série Memória. 
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Nas primeiras décadas do século XX, já eram muitas as revistas dirigidas às mulheres. 

Mas foi principalmente a partir do fim da Segunda Guerra Mundial que elas 

assumiram papel de destaque nas mudanças ocorridas no jornalismo. Foram elas que 

começaram a ouvir o leitor, a pesquisar quais os temas de maior interesse para o seu 

público alvo. Elas que ajudaram a aprofundar tendências e a registrar e cristalizar 

novos hábitos e atitudes, novas formas de agir e de pensar. O aproveitamento dos 

modernos recursos gráficos se fez mais intenso nas revistas femininas, integrando 

definitivamente texto e imagem. 

 

Figura 2 – Capa da revista Espelho Diamantino 

 

Fonte: Disponível em: http://www.emfechamento.com.br/2012/01/historia-das-revistas-femininas-

no.html#.W2hpCtVKjIU. 

 

A revista Espelho Diamantino era dedicada às senhoras, teve somente quatorze 

números publicados e durou somente um ano. Em 1831 surgiu a segunda revista feminina, o 

Espelho das Brasileiras, empreendimento do francês Aldophe Émile de Bois-Garin,
2
 um 

empreendimento de teve pouco mais que 30 edições. Segundo Abreu e Baptista (2006, p. 3), 

as revistas tiveram pouca duração, pois o fato de haver poucos assinantes e poucos recursos 

financeiros, fez com que o tempo máximo de permanência no mercado fosse de dois anos, 

muitas delas foram obrigadas a sair de circulação devido ao fato de ter uma tiragem muito 

baixa. 

O universo feminino começa a ganhar novos rumos na publicidade, Francisca Diniz, 

em 1872, lançou em Minas Gerais a revista Sexo Feminino, que alcançou o incrível número 

de 800 assinaturas, o que na época considerado extraordinário. A Cigarra era uma outra 

revista mensal, que tinha como editor chefe o francês Jean Manzon, que também estava à 

frente da revista O Cruzeiro, responsável por sempre trazer temas relacionados à mulher na 

sociedade, e Frou-Frou, que trazia assuntos relacionados à moda, eventos sociais, cinema e 

esportes.  

                                                           
2
  Disponível em: http://www.emfechamento.com.br/2012/01/historia-das-revistas-femininas-

no.html#.W2hgWtVKjIU. 
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Figura 3 – Capa da Revista A Cigarra                Figura 4 – Capa da Revista Frou-Frou 

             

Fonte: Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=imagens+da+capa+da+revista+Fron+-

fron+1914&rlz=1C1GGRV_enBR752BR752&biw=1366&bih=635&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=d6MJP. 

 

No entanto, a revista que se despontou foi a Revista Feminina, de São Paulo, em 1914, 

no início era um folheto que trazia informações sobre romances, livros de culinária, 

cosméticos e curiosamente um seção intitulada “O menu do meu marido”, sua aceitação foi 

tão grande que chegou a atingir 20 mil exemplares por mês.
3
 Muitos textos eram escritos por 

homens e assinados com nomes femininos, por isso muitos deles tinham visão machista do 

papel da mulher na sociedade. Suas seções eram divididas entre moda, literatura, questões 

sentimentais e havia ainda uma troca de informações sobre saúde entre as leitoras. As revistas 

traziam discursos que destacavam controle do comportamento feminino, da submissão da 

mulher e o discurso da beleza. 

 

                                                           
3
  Disponível em: http://www.emfechamento.com.br/2012/01/historia-das-revistas-femininas-

no.html#.W2hpCtVKjIU. 
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Figura 5 – Capa da Revista Feminina 

   
Fonte: Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=capa+da+revista+feminina+1914&rlz=1C1GGRV_enBR752BR752&tbm

=isch&source=iu&ictx=1&fir=u_GS0U4j9TqTOM%253A%252CLiYyXUYN8hap. 

 

Em 1937, o cenário da permanência das revistas se modificou, pois o seu público leitor 

aumentou devido ao fato do crescimento do número de pessoas alfabetizadas, em especial, as 

mulheres. Para que as revistas continuassem no mercado, foi adotado o formato de magazine 

europeu, que se tratava de um termo utilizado para designar as grandes lojas de 

departamentos, que tentavam suprir as necessidades do consumidor, dessa forma o termo foi 

incorporado na publicidade para designar as revistas, de um modo geral, pois traziam diversos 

temas como a cultura e entretenimento para alcançar uma maior quantidade de leitores, 

Batista (2007, p. 39). Assim cresce o número de revistas que mesclavam textos e imagens 

para chamar a atenção do leitor.  

Já na década de 1940 a mulher começa a se sobressair, numa época em que lugar de 

mulher era na cozinha, cuidando dos filhos e da família. Com o advento do rádio, as mulheres 

são exaltadas, passava então, a fase de que “Amélia é que era mulher de verdade”, como diz o 

samba “Amélia”, muito tocado nas rádios, na época, para dar lugar à uma mulher mais ativa 

na sociedade. No mesmo segmento o Jornal das Moças, também uma das revistas mais 

vendidas da época, ressaltava as boas qualidades da mãe, esposa e do lar. O rádio também 

tomou grandes proporções, traziam as rádio-novelas e o rosto dos ídolos expostos nas páginas 

das revistas, peça obrigatória em revistas voltadas ao público feminino. 

Segundo Leonel Kaz (apud SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL, 2002, p. 7): 
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Na década dos 50, o mundo ficou de pernas para o ar. E elas, as pernas, começaram 

a ser mais bem tratadas, delineadas, lipoaspiradas. Para aprender tudo isso, foi 

necessário meio século de revistas femininas práticas, prestadoras de serviço, 

repletas de conteúdo e qualidade de informação. Leitoras se tornaram, década a 

década, mais exigentes. De lá para cá foram importantes, numa seqüência mais ou 

menos cronológica A Cigarra, Jóia, Manequim, Claudia, Desfile, Setenta, Mais, 

Nova, Vogue, Criativa, Elle e Marie Claire, fazendo correr em paralelo, no campo 

das fotonovelas, Grande Hotel, Capricho, Sétimo Céu, Ilusão e Noturno. 

 

As revistas femininas se incumbiram de incorporar o ambiente da vida cotidiana das 

leitoras em suas publicações, bem como o contexto nacional. Em 1949, surgem as revistas de 

variedades, como estratégia para atrair os leitores a revista Marmota da Corte, usa e abusa das 

imagens para chamar a atenção não só do público alfabetizado, como também os não 

alfabetizados. Outras revistas seguindo o modelo da Marmota, como a Revista Ilustrada e 

Semana Ilustrada, acabaram se destacando e desenvolvendo modelos de publicação. A 

responsável pelas primeiras publicações de ilustrações em revistas, no Brasil foi a Revista 

Semana Ilustrada, mostrou aos seus leitores fotos dos campos de batalha da Guerra do 

Paraguai. À medida que a indústria e a tecnologia evoluíam, no século XX, novos modelos de 

publicações também emergiram e a fotografia passa a fazer parte dos periódicos. 

Em 1928, nasce com toda polpa, a Revista O Cruzeiro, um projeto do o jornalista 

Assis Chateaubriand. A revista, na década de 1950, conseguiu atingir a marca de 700 mil 

exemplares por semana. 

 

Figura 6 – Capa da Revista Cruzeiro 

 
Fonte: Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GGRV_enBR752BR752&biw=1366&bih=586&tbm=isch&sa=1&ei

=y91oW_mPM8vZ5gLqzIr4BQ&q=revista+cruzeiro+1928+1ª+edição&oq=r. 
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A Revista O Cruzeiro, segundo Abreu e Baptista (2006) era composta por 64 páginas, 

e muitos anúncios coloridos, que tomavam o espaço de quase uma página inteira. O periódico 

tinha a aprovação das agências de publicidade e dos anunciantes, eles acreditavam que a 

revista seria uma forma de alavancar as vendas de seus produtos. Novas técnicas foram 

incorporadas na elaboração dos anúncios, incorporando novas técnicas de divulgação usadas 

nos Estados Unidos e em toda a Europa, mais especificamente, na França. Desse modo a 

quantidade de anúncios aumentou, ocupando até 35% das páginas da revista, o que trouxe um 

excelente suporte financeiro à revista. A revista ficou tão disputada que nas décadas de 1940 e 

1950, era feita uma reserva para comprar os espaços nas páginas da revista. 

Com o objetivo de atingir todos os cantos do Brasil, Assis Chateaubriand, juntamente 

com a equipe da revista buscou inúmeras maneiras de atingir o público leitor e expandir as 

áreas de circulação, como atirar panfletos de um avião, do alto de prédios, disponibilizaram 

bandas de músicas e distribuíram vários cartazes pela cidade do Rio de Janeiro. 

 

Foi como se, de repente, começasse a nevar naquela tarde quente de verão carioca, 

precisamente a 5 de dezembro de 1928. Quando as repartições públicas encerravam o 

expediente e as lojas se preparavam para fechar as portas, uma chuva de confetes, 

serpentinas e pedacinhos de papel começou a cair na Avenida Rio Branco, parando o 

trânsito. Os pedestres, surpresos, pegavam os folhetos lançados do alto dos edifícios e 

até de aviões que sobrevoavam o Centro da cidade e liam a mensagem impressa: 

“Compre amanhã o Cruzeiro, em todas as bancas, a revista contemporânea dos 

arranha-céus” [...] “que tudo sabe, tudo vê”. Na rua, como num verdadeiro carnaval 

antecipado, as pessoas cantavam e dançavam ao som de bandas de música. Nos 

cartazes afixados nos muros da cidade, o anúncio de que a revista vai sair todos os 

sábados, custando 1 mil réis e empregando na sua impressão “a moderníssima techina 

da fotogravura”. (SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, 2002, 

p. 6). 

 

A revista inovou, valorizou a imagem fotográfica trazendo um novo conceito de 

editoração, o que implicou em dar ênfase não somente ao discurso verbal, como também as 

imagens, que completavam as notícias. As fotos passavam a ocupar um espaço considerável 

dentro das matérias da revista, porém isso não contrariou os valores antigos, pois a 

colaboração literária permaneceu.  Em 1966, lançou a revista mensal Realidade, sua aceitação 

a colocou em pé de igualdade com a revista O Cruzeiro.  
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Figura 7 – Capa da Revista Realidade, 1966 

  
Fonte: Disponível em: https://jornalggn.com.br/noticia/a-ousadia-da-abril-na-revista-realidade. 

 

A revista Realidade trazia matérias sobre os conflitos nacionais, o que atraiu o olhar de 

militares, da época, porém de uma maneira negativa. Segundo Chateaubriand, o proprietário 

da Editora Abril sondava a revista, a fim de disseminar informações falsas: “Civita é um 

apátrida, está no Brasil para ganhar dinheiro, e não passa de outro tentáculo do Team”-Life”. 

Chateaubriand tinha o pensamento de que as Organizações Globo, juntamente com grupos 

americanos e outras empresas de comunicação, estavam conspirando contra a revista O 

Cruzeiro, com o intuito de desnacionalizar as comunicações no Brasil (SECRETARIA 

ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, 2002, p. 21). 

A edição número dez da revista, intitulada Mulher brasileira, hoje, voltou seu olhar 

para o universo feminino, pois trazia a reportagem de uma mulher grávida prestes a dar luz: 

“pernas abertas e a cabeça do bebê à vista. Ângulo conscientemente polêmico”.
4
 Logo após a 

chegada dos exemplares às bancas, todas as publicações foram recolhidas por autoridades 

militares, com justificativa de afronta contra os costumes da sociedade. A revista declinou em 

1955, porém ainda levou cerca de 15 anos para desaparecer por completo. 

Em 1940, surgiu no Rio de Janeiro a concorrente da revista O Cruzeiro, a revista 

Diretrizes, que disputava tanto o público leitor quanto os melhores profissionais do ramo da 

publicidade, também era um periódico de circulação mensal. Dirigida por Samuel Weiner 

tornou influente e não apoiava à ditadura da Era Vargas. Contava com o apoio de renomados 

                                                           
4
  Disponível em: https://jornalggn.com.br/noticia/a-ousadia-da-abril-na-revista-realidade. 
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escritores como: Jorge Amado, Álvaro Moreyra, Rubem Braga e Joel Silveira, segundo 

Baptista (FARO 1999, p. 78). A revista era voltada para os problemas nacionais, desde o 

início sua pauta trazia assuntos de centro-esquerda, o Brasil vivia sob o regime militar. A 

revista publicou uma matéria sobre o fim do regime militar, considerada como uma afronta 

pelo (Departamento de Imprensa Pública – DIP), que cortou todo o suprimento de papel da 

revista, o que fez com que suas atividades fossem suspensas por um tempo. 

 

Figura 8 – Capa da Revista Diretrizes 

 
Fonte: Disponível em: https://bndigital.bn.gov.br/artigos/diretrizes/. 

 

O Ucraniano Adolpho Bloch, naturalizado brasileiro, lançou a Revista Manchete em 

1952, pela Editora Bloch, esse foi um dos periódicos que mais deu ênfase à fotografia. Optava 

pelo mesmo tipo de jornalismo das revistas anteriores, era recheada de imagens, no entanto 

sua periodicidade ainda era limitada, devido ao fato de trazer um tipo de jornalismo que não 

entendia de fato a atualidade no jornalismo (BAPTISTA, 2007, p. 12). 
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Figura 9 – Capa da Revista Manchete, 1ª edição, 1952 

 
Fonte: Disponível em: https://lista.mercadolivre.com.br/revista-veja-numero-1-primeira-

edi%C3%A7%C3%A3o-1968. 

 

A capa da revista traz poucos textos e a imagem cobre toda a página, os assuntos 

giravam em torno de curiosidades da cultura brasileira como o carnaval. Segundo Baptista 

(2007), a revista se tornou um veículo de comunicação, no entanto não um veículo de 

jornalismo. Nas décadas de 1970 e 1980, os temas abordados também não passavam de 

amenidades, ou curiosidades, quando traziam textos científicos, eram tratados de maneira 

superficial, não traziam esclarecimento.  

Em 1968, surgiu a revista Veja, um empreendimento também da Editora Abril, 

dirigida agora por Vitor Civita, filho de imigrantes italianos na América, veio para o Brasil e 

criou um império editorial no ramo de revistas” (BAPTISTA, 2007, p. 52). 
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Figura 10 – Capa da 1ª edição da Revista Veja, 1968 

  
Fonte: Disponível em: https://veja.abril.com.br/revista-veja/carta-ao-leitor-um-grande-ano-para-veja/. 

 

Nos primeiros anos a revista não foi bem-sucedida, pois houve vários prejuízos devido 

ao fato de não conseguir um número suficiente de leitores. Somente após dez anos de 

circulação conseguiu ter lucro. Os temas abordados faziam parte do cotidiano da sociedade, 

como economia, cultura, conflitos, música, cinema e outros assuntos. Hoje, em declínio foi 

vendida. Vendia em média 1.200.000 exemplares, é uma revista semanal entregue nas bancas 

aos domingos e para os assinantes aos sábados, no mercado editorial era considerada como a 

quarta maior circulação semanal do mundo. Dentro desse mesmo contexto surgem também as 

revistas Isto é, Isto é Senhor, Afinal e Época,
5
 fundadas em 1998. Outro segmento do grupo 

Abril foram as revistas de fotonovelas, nas décadas de 1950 e 1960.  

Nasce em 1952 a revista Capricho, o primeiro título da Editora voltado para o público 

feminino, nos primeiros 30 anos, a foi uma revista de fotonovelas, seus principais temas eram 

histórias de amor em formato de quadrinhos fotografados, aos poucos, a revista passa a falar 

também de moda, beleza e comportamento. Em 1982, a revista, que era mensal, volta o seu 

foco para as leitoras mais jovens de 15 a 29 anos e a fotonovela desaparece.  No final da 

década de 1960 começam a surgir as primeiras revistas de Histórias em quadrinhos (HQs) de 

Maurício de Souza. É nesse contexto que as revistas se legitimam como perfeitos veículos de 

informação e publicidade (BAPTISTA, 2007, p. 53). 

 

                                                           
5
  “Nossa missão é investigar e ajudar a entender o complexo mundo contemporâneo. É antecipar as tendências 

e captar o espírito do nosso tempo. É perseguir, toda semana, as principais notícias para delas extrair uma 

agenda de construção do amanhã. É aliar a força investigativa à capacidade analítica. É jogar luz no que há 

de mais relevante na atualidade, converter informação em conhecimento, transformar a confusão em clareza” 

(disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG82723-5855,00.html). 
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Figura 11 – Capa da 1ª edição da revista Capricho  

 
Fonte: Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GGRV_enBR752BR752&biw=1366&bih=586&tbm=isch&sa=1&ei

=daBpW8DyHMeiwQS9nrvYCA&q=1ª+edição+da+revista+capricho+1952&. 

 

Com o crescimento industrial um novo conceito de editorial emerge: são as revistas 

voltadas para o mercado editorial brasileiro, especificamente para atender clientes específicos. 

Surge então, um novo seguimento de editoriais, as revistas de moda, com objetivo de atrair o 

público feminino como: a Revista Manequim em 1959 e Cláudia, em 1961. Elas traziam 

desde modelos de roupas até serviços especializados em eventos. 

 

Figura 12 – Capa da 1ª edição da revista 

Claudia, 1961 

 

Figura 13 – Capa da 1ª edição da revista 

Manequim, 1959 

 

Fonte: Disponível em: http://www.grupoabril.com.br/pt/quem-somos/historia/. 
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Diante da percepção mercadológica as revistas impressas começam a serem divididas 

por segmentos, sexo e idade e gêneros. Outras revistas surgiram também dentro desse mesmo 

segmento: Arquitetura e construção, revista Casa e Jardim, Cláudia Cozinha e outras. Na 

década de 50 com o surgimento da indústria automobilística, os tiveram a oportunidade de ter 

uma revista totalmente voltada para eles, a revista Quatro Rodas, a Duas Rodas e a revista 

Placar, que abarcava o mundo dos esportes. 

Como observado, os discursos das revistas antes não traziam nada mais além 

entretenimento, não havia nada de conteúdo jornalístico para oferecer às leitoras. Nas décadas 

de 1980 e 2000 surgiram as revistas da mulher moderna, dentre elas a revista Nova 

Cosmopolitan, uma publicação mensal da Editora Abril, concedida pelo The Hearst 

Corporation, de Nova Iorque, EUA. Os temas abordados em suas capas são horóscopo, amor, 

sexo, beleza, saúde, gente famosa, moda, estilo, saúde, entre outros, é voltada para mulheres 

solteiras, entre 20 e 35 anos.  

 

Figura 14 – Capa da revista Nova Cosmopolitan 

 
Fonte: Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GGRV_enBR752BR752&biw=1366&bih=586&tbm=isch&sa=1&ei

=daBpW8DyHMeiwQS9nrvYCA&q=1ª+edição+da+revista+capricho+1952&. 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GGRV_enBR752BR752&biw=1366&bih=586&tbm=isch&sa=1&ei=daBpW8DyHMeiwQS9nrvYCA&q=1ª+edição+da+revista+capricho+1952&
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GGRV_enBR752BR752&biw=1366&bih=586&tbm=isch&sa=1&ei=daBpW8DyHMeiwQS9nrvYCA&q=1ª+edição+da+revista+capricho+1952&
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O culto ao corpo atinge seu auge e a imprensa acompanha a tendência. A revista 

Corpo a Corpo, lançada pela Editora Símbolo, em 1987, Boa Forma, Corpo Ideal e outras do 

gênero dão a receita de como conseguir aquele corpão fazendo muita força.
6
 Porém, assuntos 

relacionados à saúde surgiram em meados de 1939 com a publicação da revista Vida e saúde, 

que trazia assuntos sobre a reeducação alimentar e a atividade física, permanecendo por quase 

80 anos no mercado editorial. 

 

2.2 O perfil da revista Boa Forma 

 

Para conseguir um espaço em nichos específicos, a Editora Abril associou-se a 

Rodrigo Rossi criou a Editora Azul, era um periódico com revistas segmentadas como 

Contigo!, Boa Forma, Viagem e Turismo, Saúde, Ana Maria, Terra, Set e Bizz. A revista 

Saúde, trazia um guia de ginástica intitulado Boa Forma, que consistia em uma publicação 

trimestral, elas agradaram tanto ao público que, em 1997, a editora decidiu transformar o 

encarte na Revista Boa Forma, com publicações mensais. Depois de um ano alguns dos títulos 

foram absorvidos pela Editora Abril, quando Rossi vendeu sua parte. Desde então a Editora 

responsável pela revista Boa Forma é a Editora Abril. Segundo o site da editora Abril a 

revista, 

 
Lançada em 1983, SAÚDE foi ideia de outro Civita, o seu Victor, fundador da 

Editora Abril e pai de Roberto Civita. Ele até escreveu o editorial da primeira 

edição, em um tom vanguardista para a época, porque prometia uma revista que 

daria tremenda importância à prevenção em vez de falar apenas de tratamentos, que 

apresentaria a dieta equilibrada como uma poderosa ferramenta para evitar 

problemas e, ainda, contemplaria o bem-estar psíquico na fórmula de uma vida 

saudável. 

 

No início, a revista publicava matérias relacionadas a exercícios físicos devido ao fato 

de ser voltada especificamente a profissionais da educação física, além de materiais esportivos 

e técnicas de exercícios físicos. O foco da revista Boa Forma são os discursos relacionados ao 

embelezamento, os tratamentos de pele, de cabelo, a rotina de atividades físicas e a 

alimentação saudável. 

 

                                                           
6
  Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204434/4101415/memoria4.pdf. 
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Figura 15 – Revista Saúde, 1ª ed. 1983 

 

Figura 16 – Revista Boa Forma, 1ª ed. 1988 

 
Fonte: https://mdemulher.abril.com.br/famosos-e-tv/roberto-civita-e-as-revistas-femininas-da-abril/. 

 

O editor-chefe da revista era o Dr. Victor Matsudo, experiente em medicina esportiva. 

Ao final da revista ele sempre respondia cartas e dúvidas das leitoras sobre as chamadas 

relacionadas à área da saúde. Em razão de ser médico esportista, conferiu à revista um caráter 

de autoridade no quesito medicina esportiva. Nesse sentido, percebe-se que o objetivo inicial 

da editora era orientar os (as) leitores (as) sobre técnicas, maneiras de cuidar da saúde.  

Na década de 1980, a revista sofreu uma repaginada, pois o ritmo da sociedade estava 

cada vez mais acelerado, se desenvolvendo com certa rapidez, e era preciso acompanhar essas 

modificações. Nesse período surgiu a ginástica aeróbica, que arrebatou o público feminino, e 

a revista não deixou de acompanhar esse fluxo de desenvolvimento, trazendo a atividade em 

fotos nas capas e chamadas destacando as atrizes e modelos.  

Na próxima década, a de 1990, as academias trouxeram o fitness e, mais uma vez, a 

revista não deixou de acompanhar essa atividade. Nessa época, ela se tornou mais comercial e 

deixou de lado o caráter técnico; desse modo, a preocupação com a estética predomina em 

relação à saúde. A revista agradou tanto ao público feminino que até hoje funciona como um 

manual de instruções para a manutenção e a busca por um ideal de corpo esteticamente 

perfeito. O que antes era em formato de magazine, hoje tem o formato final de 202 X 226 

mm, lombada quadrada, capa Couchê A 115 g/m², miolo LWC A OffSet 57 g/m², e tem em 

média uma tiragem de 215.000 exemplares, e custa R$ 14,00.
7
A marca compõe o portal M de 

Mulher, junto aos títulos femininos mais influentes do País, sendo a segunda revista feminina 

                                                           
7
  Disponível em: http://publiabril.abril.com.br/marcas/boa-forma/plataformas/revista-impressa. 
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mais vendida no Brasil. Criadora também do movimento #AtitudeBoaForma, que já resultou 

em quase 1 milhão de posts, incentiva a busca e o compartilhamento de momentos de bem-

estar por meio da hashtag. 

Segundo o site da editora Abril, o perfil dos leitores, 

 

[...] é a referência de informação mais confiável da mulher que busca uma mudança 

de estilo de vida. Especializada em dieta, nutrição, fitness e beleza, a marca desafia e 

motiva a leitora a transformar seus hábitos e seu corpo. Ao estabelecer metas 

atingíveis e inspiradas em histórias reais, BOA FORMA estimula a autoconfiança 

dela para dar o impulso inicial e, depois, seguir firme em todos os seus novos 

objetivos.
8
 

 

A marca traz discursos que desafiam e motivam a leitora a transformar seus hábitos e 

seu corpo, garantindo-lhe uma boa forma. O objetivo principal da revista é estimular as 

leitoras a atingir metas reais e a ter autoconfiança para impulsionar seus projetos e seguir 

adiante com os novos. Antes era apenas impressa e, hoje, com a chegada da tecnologia e com 

a rapidez das informações, ela adequou-se ao mercado, proporcionando ao público leitor a 

revista digital, que, assim como a revista impressa, também caiu no gosto das leitoras, o que 

se confirma no site da editora Abril, pois sua circulação líquida é de 82.648 revistas, 64.138 

assinaturas e 64.138 revistas avulsas. 

O periódico funcionou e funciona como um manual de instruções para a manutenção e 

a busca por um ideal de corpo esteticamente perfeito. Esses discursos legitimam que as 

revistas são um meio de comunicação em massa que ainda mantém a prática de disciplina e de 

controle sobre o corpo. As revistas não são apenas manuais de reeducação alimentar e formas 

de cuidar do corpo, propondo atividades físicas, funcionam também como guias para a 

resolução de problemas femininos como a obesidade, a autoestima, desabafos, etc. Tem por 

objetivo disponibilizar aos leitores algo que ele almeja ser ou ter. Segundo Roberto Civita, um 

dos fundadores do grupo Abril, as revistas “são o mais seletivo, segmentado, regionalizado, 

brilhante, íntimo, aproveitável, portável, rasgável, eficiente, dramático, inteligente, lindo, 

duradouro e maravilhoso veículo de comunicação que existe” (REVISTA VEJA, 2013). Por 

isso, têm tanto prestígio quanto os melhores livros em virtude de atraírem, seduzirem e 

persuadirem as leitoras por meio de textos e imagens que transcendem o real, porém, 

caracterizam-se como ideal.  

A revista Boa Forma é um periódico mensal que tem um público bem significativo, é a 

imagem do interlocutor, como se nota nos dados dos gráficos retirados do site da revista. 

                                                           
8
  Disponível em: http://publiabril.abril.com.br/marcas/boa-forma/plataformas/revista-impressa. 
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Segundo o portal de publicidade da editora Abril, a classe social que mais a consome é a C, 

com leitores (as) com idade entre 40 e 49 anos. Quanto ao sexo, 78% são mulheres, e 27% são 

homens. 

 

Figura 17 – Representação da classe social do público leitor da revista Boa Forma 

 
Fonte: Disponível em: http://publiabril.abril.com.br/marcas/boa-forma/plataformas/revista-impressa. 

 

Figura 18 – Representação da faixa etária de idade do público leitor da revista Boa Forma 

 

Fonte: Disponível em: http://publiabril.abril.com.br/marcas/boa-forma/plataformas/revista-impressa. 

 

Figura 19 – Sexo do público leitor 

 

Fonte: Disponível em: http://publiabril.abril.com.br/marcas/boa-forma/plataformas/revista-impressa. 
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Nas primeiras publicações da revista, a maior parte do público leitor eram os homens, 

porém, com o passar do tempo e a chegada de novas técnicas de manutenção do corpo, como 

exercícios aeróbicos, dietas e tratamentos corporais, a revista ganhou o público feminino, 

sendo ele o seu maior representante. Os dados apresentados mostram que ao longo dos anos o 

tipo de público leitor da revista aumentou consideravelmente, atendendo, atualmente, a marca 

de 78% do público feminino. Por meio dos dados retirados do site da revista, também foi 

possível analisarmos a faixa etária de idade, o perfil do leitor e a classe social a qual 

pertencem. 

Devido ao fato de o corpus de nossa pesquisa ser a revista Boa Forma, é importante 

ressaltar que ela foi fechada em 6 de agosto de 2018. Talvez o seu encerramento tenha 

ocorrido devido ao grande alcance das mídias digitais, pois, por meio delas, a viabilização da 

interação entre os leitores e as revistas é muito mais abrangente. Esse fato nos possibilita ver, 

em tempo real, como os leitores se comportam diante dos discursos apresentados. Mediante o 

histórico das revistas no Brasil, pudemos observar que a construção dos discursos relativos às 

práticas relacionadas ao culto ao corpo se modificou com o passar do tempo. Nesse sentido, 

segundo (SANCHES, 2011), o corpo é diretamente afetado pelo ambiente onde ele se 

encontra, pois nossa identidade e individualidade são construídas de acordo com o meio em 

que estamos inseridos. 

 

 



53 

3 O CORPO EM CONSTRUÇÃO 

 

Para entender o que vem a ser Análise do Discurso Ecológica é indispensável traçar 

considerações acerca da origem do termo, que emergiu da crescente preocupação com o meio 

ambiente e o consequente surgimento da Ecolinguística e da Linguística Ecossistêmica. 

Segundo Capra (2006), os problemas que o mundo globalizado enfrenta não são tão difíceis 

de ser resolvidos, mas há que se ter uma mudança radical em nossos pensamentos, valores e 

na forma de ver o mundo, transformações que ainda não atingiram completamente as 

instituições que o regem.  

Esse cenário produziu inúmeros estudos no campo da ciência voltados para os 

problemas ambientais. No campo da Ecologia, despontaram várias vertentes, contudo, não há 

uma separação entre os seres humanos e o meio ambiente natural, reconhecendo o valor de 

todos os seres vivos, os quais estão ligados por uma relação de dependência. Já a ecologia 

tradicional (rasa) vê o homem como o centro de tudo e à natureza são atribuídos apenas os 

valores de uso e subsistência (CAPRA, 2006). 

Esse panorama propiciou o surgimento de um pensamento ecológico baseado no 

princípio de que o mundo só se salvará de uma calamidade se o ser humano o entender e 

adotar uma postura ecológica. Esses pensamentos emergem da definição de ecologia proposta 

pelo biólogo Haeckel, em 1866 (apud GARNER, 2015, p. 61), para quem o conceito de 

ecologia é compreendido como 

 

[...] a totalidade das relações dos organismos com o mundo externo em geral, com as 

condições orgânicas de existência; o que temos chamado de economia da natureza, 

as relações mútuas de todos os organismos que vivem no mesmo lugar, sua 

adaptação ao meio ambiente ao redor deles, as transformações provocadas pela sua 

luta pela existência.  
 

Segundo Haechel (apud GARNER, 2005), quatro traços podem ser aplicados ao 

pensamento ecológico. São eles: 

 

a) holístico: que visa a totalidade das relações – a língua só é compreendida em sua 

totalidade, não podendo ser isolada;  

b) dinâmico: as partes são fluidas, com características e identidades mutáveis, 

sistematicamente integradas umas às outras e definindo-se mutuamente;  

c) interativo: relações entre os organismos que formam o ecossistema; 

d) situado: qualquer que seja a situação, tudo emerge de um contexto.  
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Essa mudança de paradigma é entendida por Capra (2006, p. 15) como sendo uma 

“uma constelação de concepções, de valores, de percepções e de práticas compartilhados por 

uma comunidade, que dá forma a uma visão particular da realidade, a qual constitui a base da 

maneira como a comunidade se organiza”. É uma maneira holística de ver o mundo e as 

relações do homem com ele. Como explicitado pelo autor, o holismo consiste em ver o 

mundo como um todo integrado, sem desprezar as partes. Essa maneira ecológica de ver o 

mundo originou vários estudos de base ecológica, como a Geografia Ambiental, a 

Ecoantropologia ou a Antropologia Ambiental, a Ecossociologia ou Sociologia Ambiental, a 

Ecopsicologia ou Psicologia Ambiental, a Ecologia Profunda ou Ecosofia, a Ecolinguística ou 

Ecologia da Língua, dentre outros (COUTO, 2007, p. 81-84). 

No território da Linguística, essa fusão com a Ecologia foi utilizada pela primeira vez 

pelo linguista norueguês-americano, Einar Haugen, em um artigo publicado em 1972, 

intitulado “A ecologia da linguagem”. O autor propôs uma nova abordagem ao estudo da 

língua em sociedades multilíngues e chamou essa abordagem de ‘ecologia da língua’, 

“language ecology”, isto é, o estudo das interações entre qualquer língua e seu meio ambiente. 

Segundo ele, o meio ambiente se refere à sociedade, que faz uso da língua como um de seus 

códigos. Para Haugen, citado por Couto (2007), parte da ecologia surgiu nas ciências 

biológicas, sendo a ecologia um ramo da biologia que compreende as interações entre os seres 

vivos e o mundo. Após essa breve explanação, apresenta-se o conceito de Ecolinguística 

proposto por Couto. 

 

3.1 Ecolinguística  

 

Segundo Nenoki do Couto (2012), para entender a Ecolinguística é preciso trazer o 

significado do prefixo “eco”, que de acordo com o Dicionário Aurélio, refere-se a meio 

ambiente e remete à ecologia, esta estuda as relações dos seres vivos com o meio ambiente. O 

ser humano faz parte desse meio ambiente e interage por meio da língua, no território onde 

convive. Dessa maneira a Ecolinguística estuda ecologicamente as interações linguísticas, 

intituladas também de interação comunicativa. 

As interações ocorrem de diversas maneiras e a linguística toma a língua como objeto 

de estudo, por isso a Ecolinguística é uma teoria que estuda as inter-relações entre língua, 

povo e território, pois a língua está ligada a território por meio do povo. Nesse sentido, a 
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Ecolinguística parte de uma análise ecológica (NENOKI DO COUTO; COUTO; BORGES, 

2015). 

A Ecolinguística foi inicialmente definida por Haugen como “o estudo das relações 

entre língua e meio ambiente” (COUTO, 2007, p. 19). De acordo com esse autor, usar a 

expressão “meio ambiente” não diz respeito, especificamente, ao meio ambiente físico, ou 

seja, ao entorno no qual que a língua é falada, mas sim ao cenário social e cultural da língua 

em uso. Em outras palavras, os falantes são o meio ambiente da língua, pois eles a utilizam 

como um de seus códigos.  

Dessa forma, a Ecolinguística crítica estuda o meio ambiente da língua (COUTO, 

2007, p. 19) e, portanto, “as inter-relações linguísticas que se dão no nível social, mental e 

natural” (COUTO, 2015, p. 81). A relação entre “meio ambiente” (mundo) e língua foi feita 

pela primeira vez por Sapir, em uma conferência na Associação Antropológica Americana, em 

1911, e publicada em 1912, na American Antropologist. Segundo esse estudioso (apud 

COUTO, 2007), o meio ambiente influencia o ser humano, interferindo até mesmo na 

linguagem.  

O termo “Ecolinguística” foi utilizado, de acordo com Couto (2016), primeiramente 

por Henri Gobard, em 1976. Tempos mais tarde, outros autores se dedicaram ao estudo de 

fenômenos ecolinguísticos, como Kurt Salzinger, com a publicação Ecolinguistics: a radical 

behavior theory approach to language (1979), e Claude Hagége, no livro L’homme de paroles 

(1985), bem como em vários ensaios sobre o tema (NENOKI DO COUTO, 2012, p. 14). 

Nesse cenário, a Ecolinguística deu seus primeiros passos na década de 1970 e se 

consolidou em 1990, dando a Einar Haugen (1972) o título de pai da Ecolinguística. Esse 

autor a definiu em seu livro, intitulado The ecology of language, como “o estudo das relações 

entre língua e seu meio ambiente” (COUTO; NENOKI DO COUTO, 2016, p. 382).  

Na década de 1980, Alwin Fill, atualmente considerado mentor da Ecolinguística), 

definiu-a como o ramo das ciências da linguagem que se preocupa com o aspecto das 

interações, sejam elas entre duas línguas individuais, entre falantes e grupos de falantes, ou 

entre língua e mundo, e que intervém “a favor de uma diversidade das manifestações e 

relações para a manutenção do pequeno”. Desde então, a Ecolinguística vem se consolidando 

em várias correntes de pesquisa, como a Ecolinguística Crítica, a Ecologia Linguística, a 

Ecologia da Evolução Linguística, a Linguística Ecossistêmica, entre outras (COUTO et al., 

2016, p. 26-28). 

O primeiro a falar em Ecolinguística no Brasil foi o linguista Francisco Gomes de 

Matos (2001). Segundo Nenoki do Couto (2012), o autor “fala de língua como símbolo de 
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identidade dos membros da população”. Em 2007, o professor emérito da universidade de 

Brasília, Hildo Honório do Couto, alavancou os estudos da Ecolinguística com a publicação 

do livro Ecolinguística: estudo das relações entre língua e meio ambiente, chamado 

carinhosamente por seus seguidores de “Bíblia verde”. A Ecolinguística, praticada 

principalmente no eixo Brasília-Goiânia, foi definida por Couto como linguística 

ecossistêmica – discutida mais à frente – e é uma vertente da Ecolinguística, pois “segue a 

ideia de rede e estuda os componentes sociais, mentais e naturais das interações de uma 

comunidade em seu meio ambiente” (COUTO, 2007, p. 39). 

Para entender melhor o termo, comecemos pelo significado do prefixo ‘eco’, que 

deriva do conceito de ‘ecologia’, do ramo da Biologia, devido ao fato de que, para ela, o meio 

ambiente (MA) “é um componente do ecossistema”, definido como o local, ou “locus”, onde 

os seres vivos vivem e interagem entre si (COUTO; NENOKI DO COUTO, 2016, p. 383). 

Para que a expressão MA não fosse associada ao meio ambiente do ramo da biologia, 

Couto encontrou uma definição mais apropriada para a Ecolinguística, tratando-a como “o 

estudo das inter-relações linguísticas que se dão no nível social, mental e natural, via 

população”. Tal determinação evita a tácita objetificação da língua, proposta inicialmente por 

Haugen (COUTO; NENOKI DO COUTO, 2016, p. 383). 

A Ecolinguística vem procurando responder às questões que possivelmente possam 

fazer parte do universo de uma nova geração de linguistas, uma geração mais tolerante, que vê 

a língua não como uma forma de exclusão, mas de inclusão, como uma linguagem mais 

humana (COUTO, 2007, p. 39). Ela se preocupa com a relação entre língua e meio ambiente e 

está em consonância com a ecolinguística praticada no Brasil. 

Nessa perspectiva, não se dedica a estudar somente questões ambientais apoiada em 

conceitos ecológicos do ponto de vista linguístico, “ela é uma ciência que estuda os 

fenômenos da linguagem pelo viés ecológico” (NENOKI DO COUTO; COUTO; BORGES, 

2015, p. 128), pois parte do ecossistema ou, como dito anteriormente, do lugar onde as 

interações acontecem. 

A Linguística Ecossistêmica, proposta inicialmente por Peter Finke, teve continuidade 

por seu seguidor Wilhelm Trampe, sendo uma vertente da Ecolinguística praticada no Brasil, 

e tem como foco o estudo das interações que acontecem entre “organismos/pessoas com o 

mundo (interação pessoa-mundo) e as interações pessoa-pessoa” (COUTO, 2017, p. 51).  

Como já mencionado, sua base no conceito de ecossistema deriva da Ecologia. Em 

razão disso, é denominada Linguística Ecossistêmica, visto partir do conceito central da 

ecologia geral ou macroecologia, ou seja, o ecossistema. É também conhecida por Ecologia 
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Linguística devido ao fato de que no ecossistema linguístico temos conceitos básicos do 

ecossistema biológico, a saber: um povo (P), convivendo em um território (T) e interagindo 

por meio da linguagem (L) (COUTO, 2017, p. 46). 

A Linguística Ecossistêmica não faz uso metafórico dos conceitos ecológicos, uma vez 

que o ecossistema linguístico no qual se baseia a Ecolinguística é tão ecológico quanto o 

ecossistema biológico, não se tratando de meras analogias transportadas para o estudo da 

linguagem (COUTO, 2007). Ela parte do ponto vista ecológico, e não do lógico, considerando 

que “a língua é uma rede de inter-relações, como as da Ecologia Biológica” (COUTO; 

NENOKI DO COUTO, 2016, p. 389). 

Dessa forma, a Linguística Ecossistêmica é uma ecologia voltada para os estudos da 

linguagem, identificando a língua como um fenômeno ecológico. Ela analisa as interações 

verbais produzidas por determinado povo, que habita certo território, ou seja, as interações 

que ocorrem no interior do ecossistema linguístico. Para Couto (2007), há três meios 

ambientes da Língua, diferentemente da ideia inicial de Einar Haugen, que detectou apenas o 

meio ambiente social ao estudar o contato de línguas e sociedades multilíngues (HAUGEN, 

1972, p. 329). 

Há quatro ecossistemas da língua, a saber: a) o natural; b) o mental; e c) o social; da 

fusão dos três surge um quarto ecossistema, o d) Ecossistema Integral da Língua (COUTO, 

2015, p. 56). É a partir dele que emergem outros ecossistemas, uma vez que as interações 

linguísticas partem dele. O conceito de ecossistema é a própria comunidade, ou seja, um 

grupo de pessoas ou população (P) com interesses afins, ou linguagem (L), convivendo em 

um espaço ou território (T), como podemos visualizar na Figura 20: 

 

Figura 20 – Ecossistema Integral da Língua 

 

Fonte: Nenoki do Couto (2017, p. 47). 

 

A linha segmentada mostra que as interações no ecossistema representado entre L e T 

não acontecem de forma direta, sendo elas mediadas por P. Portanto, para haver determinada 

língua, é necessário que haja um povo que a fale. Nessa perspectiva, a relação entre língua e 

território nunca será direta, pois dependerá do povo que compõe o ecossistema, porque P e T 

não são consideradas entidades físicas e concretas, visto que os dois constituem o mundo. É a 
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partir do Ecossistema Integral da Língua que surgem outros ecossistemas, mas, nesse 

momento, consideramos, primeiramente, o ecossistema natural da língua. 

O ecossistema natural está relacionado aos aspectos físicos da língua. Nele, o povo e o 

território são compreendidos como entidades físicas e naturais e a língua é a conexão entre 

eles. Nesse sentido, como podemos observar na Figura 2, P1 é encarado como um povo 

concreto L1 é uma língua específica desse povo e o território T1 é o lugar onde esse povo 

habita. Assim, nesse ecossistema aborda-se o palpável, o natural e o físico (COUTO, 2016). 

 

Figura 21 – Ecossistema natural da língua 

 

Fonte: Couto (2016, p. 225). 

 

Já no ecossistema mental, nota-se a língua em cada indivíduo, armazenada e 

processada em seus cérebros. Conforme Couto (2016, p. 226), “as inter-relações da língua no 

interior de cérebros se dão nas conexões entre os neurônios, mais especificamente, nas 

sinapses entre dendritos e axônios”. Por conseguinte, conclui-se que as interações constituem 

o funcionamento do cérebro e esse funcionamento é o que chamamos de mente. 

 

Figura 22 – Ecossistema mental da língua 

 

Fonte: Couto (2016, p. 226)  

 

Na Figura 4, observa-se como se dão as interações no ecossistema mental. A L2 aponta 

que a língua como fenômeno mental existente no cérebro por meio de conexões neurais, mas 

não diretamente, ou seja, o sistema da língua e o léxico; P2 representa as conexões neurais; e 

T2 o cérebro, que é o locus dessas conexões (COUTO, 2016).  

No ecossistema mental ocorre o elo entre os níveis natural e social, pois é nele que o 

indivíduo capta as impressões do natural, que serão basilares para suas relações no social. 

Dito isso, esse ecossistema refere-se às interações que constituem o sistema dos indivíduos. 
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Nenoki do Couto (2012) também apresenta o meio ambiente mental da língua em seu 

livro “Ecolinguística e Imaginário” não só pelo viés da Ecolinguística, como também da 

Antropologia do Imaginário, de Gilbert Durand.   

O ecossistema social é o mais estudado entre as teorias de análise do discurso e, nele, a 

língua é encarada como fenômeno social que se encontra no seio da população, organizada 

socialmente, com exceção da análise do discurso ecológica, visto que ela aborda seu objeto de 

forma holística, compreendendo-o em seus aspectos natural, mental e social, dando ênfase na 

defesa da vida (de todos os seres) e lutando contra o sofrimento evitável (COUTO; NENOKI 

DO COUTO, 2015).  

 

Figura 23 – Ecossistema social da língua 

    
Fonte: Couto (2016, p. 229). 

 

Segundo Couto (2016, p. 228), “a sociedade é o ‘lugar’ em que se dão as interações 

dos seres sociais da coletividade, é o ‘território’ social, a totalidade de tudo que constitui a 

cultura do povo em questão, de tudo que tem valor social”. Assim, na representação do 

ecossistema mostrada na Figura 23, L3 representa um fenômeno social; P3 a coletividade, ou 

seja, a totalidade de sujeitos organizados socialmente, por fim, T3 é o suporte, ou melhor 

dizendo, a sociedade. 

A ADE é uma vertente da Ecolinguística praticada na Escola de Ecolinguística de 

Brasília, ela permite um estudo da linguagem partindo de uma visão holística, é uma teoria 

que pode estudar qualquer tipo de discurso posicionando-se em favor da vida, de maneira a 

aceitar a diversidade olhando o mundo de um ponto de vista ecológico. Segundo Nenoki do 

Couto, Couto e Borges (2015, p. 155), “todo texto diz algo, e esse algo de que se fala se 

encontra fora dele, logo, é seu referente. Vale dizer, todo texto fala de algum aspecto do 

mundo”. 

Tanto a Linguística Ecossistêmica como a ADE não encaram esses ecossistemas de 

forma dissociada, e sim como um conjunto. Fundamentado nesse conceito de ecossistema, 

entende-se que as inter-relações ocorridas no interior do ecossistema são o objeto de estudo 

para o ecólogo. Nenoki do Couto, Couto e Borges (2015) explicam que tanto o ecólogo 

biológico, quanto o ecolinguista partem dos mesmos conceitos, ou seja, o ecossistema. O 

biólogo estuda o ecossistema biológico, já o ecolinguista estuda o ecossistema linguístico. 
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Tendo em mente que a população é o objeto de estudo da biologia e o território o da 

geografia, a ecologia se debruça sobre as interações, que podem ser classificadas em dois 

tipos: interações organismo-habitat e interações organismo-organismo. As primeiras 

correspondem à significação e as segundas à comunicação, sendo, pois, a interação o pilar do 

ecossistema. Ela é a construção de uma teia com base nas relações que ocorrem dentro do 

ecossistema linguístico e, portanto, a interação é a própria língua para a Linguística 

Ecossistêmica. Assim sendo, de acordo com Couto et al. (2016), a língua é um emaranhado de 

inter-relações sociais, mentais e naturais que ocorrem no ecossistema. 

Para analisar as interações no ecossistema, a Linguística Ecossistêmica lança mão de 

outros conceitos da Ecologia, como o holismo, a diversidade, a adaptação, abertura, evolução, 

reciclagem e visão de longo prazo. Como afirmam (Nenoki do Couto, Couto e Borges, 2015), 

a Linguística Ecossistêmica, não parte de conceitos ecológicos como metáforas, com o 

objetivo de estudar a linguagem, ela parte do interior da ecologia. Desse modo, o ecossistema 

linguístico é analisado a partir das interações que ocorrem dentro dele. Sendo assim, temos a 

Ecologia da Interação Comunicativa, o “núcleo” da linguagem. Esta se dá de duas maneiras: a 

interação organismo-organismo, que corresponde à comunicação e a interação organismo-

mundo, que corresponde à significação. 

 Para Nenoki do Couto, Couto e Borges (2015, p. 109), “a interação comunicativa é 

constituída por cinco elementos (a) falante, (b) ouvinte (c) assunto), (d) cenário, local onde as 

interações ocorrem e (e) as regras interacionais e sistêmicas que formam um conjunto de 

hábitos interacionais. Dessa forma constitui-se a interação comunicativa” (EIC). A 

Linguística Ecossistêmica contribuiu para o desenvolvimento de estudos a partir desse novo 

olhar, o da visão ecológica de mundo (VEM). Nessa perspectiva, essa disciplina é nomeada 

Linguística Ecossistêmica Crítica ou Análise do Discurso Ecológica/Ecossistêmica (ADE). 

 

3.2 Análise do Discurso Ecológica Ecossistêmica (ADE) 

 

O percurso percorrido pelas disciplinas ecológicas ocorreu em virtude de se entender 

que elas evidenciam e justificam as inovações da Análise do Discurso 

Ecológica/Ecossistêmica (ADE). Para a ADE a língua advém do conceito de ecossistema, ou 

seja, é a própria interação. É o modo como os indivíduos de uma comunidade interagem entre 

si, portanto é o cerne da linguagem (COUTO; NENOKI DO COUTO; BORGES, 2015).  

 Uma das principais fontes de inspiração da (ADE), segundo Nenoki do Couto e 

Albuquerque (2015), é a Visão Ecológica de Mundo (VEM), que percorre “tanto a linguística 
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ecossistêmica, como a ecolinguística em geral”. Seu praticamente deve encarar o mundo com 

outros olhos, numa visão ecológica, utilizando a linguagem de maneira que não agrida a 

natureza, estando em consonância com a defesa da vida. 

A ADE está no cerne da linguística ecossistêmica praticada no Brasil, pois utiliza as 

mesmas inferências teóricas da ecologia biológica, porém, empregando-as de maneira não 

metafórica. Tais conceitos são: ecossistema, adaptação, evolução, diversidade, abertura, 

holismo, interação comunicativa e comunhão.  

Para compreendermos melhor a ADE, é necessário caminhar por suas bases 

epistemológicas, porque a partir delas compreendemos a necessidade de uma análise do 

discurso de orientação ecológica. Em sua empreitada, ela propõe ir muito além de descrever 

ou criticar os discursos analisados: ela propõe uma intervenção em prol da vida, sem 

violência, apoiada nos princípios da Ecologia Profunda de Naess, nos valores do Taoísmo e 

na filosofia de vida de Mahatma Gandhi. Ela defende todos os seres que constituem o 

ecossistema, afastando tudo o que possa ir contra a vida na face da terra (COUTO; NENOKI 

DO COUTO, 2015).  

O Taoísmo aponta que somos seres formados por corpo (natural), mente (mental) e 

espírito, estando este último relacionado a tudo que ultrapassa o físico e, de certa forma, o 

mental e o social. Seu conceito central é o de harmonia, que dá origem a outros como: a 

tolerância, a humildade, a prudência e outras atitudes. Tais atitudes estão de acordo com a 

Visão Ecológica de Mundo (VEM), considerando-se que a ADE pode estudar todo e qualquer 

discurso partindo do ponto de vista holístico, pois parte de um todo para compreender as 

partes (COUTO; NENOKI DO COUTO; BORGES, 2015). Em outras palavras, para que se 

entenda uma parte é necessário que os estudos se iniciem pelo todo.  

Nesse sentido, é uma teoria que se declara ecológica não no objeto de análise, mas na 

sua epistemologia. Por isso, pode-se afirmar que a ADE não faz somente “análise do discurso 

ecológico” ou “análise do discurso ambiental”, mas sim a análise ecológica do discurso, sendo 

ecológica a forma pela qual ela observa seu objeto, e não necessariamente o objeto que será 

analisado. Sintetizando, segundo Couto e Nenoki do Couto (2015, p. 134), a ADE é “parte da 

linguística ecossistêmica [...] é uma disciplina da ecologia que faz estudos de fenômenos da 

linguagem, não uma disciplina da linguística que faz estudos de fenômenos ecológicos”. 

A análise do objeto é feita de forma holística, o analista delimita o ecossistema e o 

analisa em sua totalidade, estudando as inter-relações que ocorrem no interior desse 

ecossistema abordando o aspecto natural, social e mental, sem desprezar, também, o 

espiritual. Nessa ótica, não se enfatiza o conflito, mas a harmonia.  
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A Linguística Ecossistêmica tem como um dos conceitos principais o Ecossistema 

Integral da Língua, que, como dito anteriormente, é composto pelos meios ambientes natural, 

mental e social. Esses meio ambientes são imprescindíveis aos estudos da ADE, porque a 

partir deles conseguimos entender, de forma holística, o processo de construção das 

interações, observando as influências do meio ambiente natural na maneira como as pessoas 

interagem e como essas influências e regras do ambiente natural são processadas pelo 

psiquismo dos indivíduos. Isso significa conhecer de que modo ocorre esse processamento no 

meio ambiente mental e de que maneira toda essa construção interativa se efetiva no coletivo, 

isto é, no meio ambiente social. Além disso, por mais que a noção de discurso seja relativa ao 

meio ambiente social, a ADE, em suas análises, se alicerça nos três meios ambientes, por ser 

holística e encarar seu objeto de estudo de forma mais ampla. 

O sujeito na ADE não é de suma importância, mas também não é ignorado. 

Preferencialmente, fala-se em sujeito ecológico e/ou ecossistêmico, que está em busca da 

autorrealização própria e dos demais seres, reivindicando, para si e para os demais, o direito à 

vida e lutando, de forma pacífica, contra o sofrimento e a dor (COUTO; NENOKI DO 

COUTO; BORGES, 2015). Esse sujeito deve expressar-se não só com palavras, mas também 

com atitudes, com valores ecológicos que se harmonizem com os ecossistemas no qual está 

inserido. Portanto, o sujeito ecológico não é somente social, vai além, é natural e mental. 

O principal objeto de estudo da ADE não são os discursos, no entanto ela não os 

ignora, pois a partir deles é que surgem os encadeamentos de enunciados da interação 

comunicativa. Logo, eles são parte da interação. A interação pode ser dividida em duas 

categorias: interação organismo-organismo, ou seja, entre falante (F) e ouvinte (O), também 

chamada de comunicação. Sempre que F e O se comunicam, falam algo de alguém ou sobre 

determinado assunto, isso acarretará outra categoria de interação, a organismo-mundo, cuja 

significação depende do contexto sócio-histórico, pois faz referência às coisas do mundo. O 

texto só está pronto, então, quando o ouvinte ao qual o falante se dirigiu o interpreta. Todo 

esse procedimento de construção da interação comunicativa é de suma importância para a 

Linguística Ecossistêmica e, também, para a ADE, como Couto (2017, p. 26) assevera:  

 

O ecolinguísta também vê no texto um produto da interação, mas um produto que é 

parte de uma EIC. É claro que no caso de um romance é muito difícil partir do 

momento em que o escritor o produziu e o leitor o leu, ou seja, é praticamente 

impossível abordar esse processo como um todo, o processo da interação 

comunicativa. É impossível reconstruir a EIC que lhe deu origem. No caso de textos 

filosóficos, científicos, de ficção ou poético, a dificuldade é ainda muito maior. No 

entanto, esse é o objetivo da concepção linguístico-ecossistêmico de texto. Ela faz 

um percurso no sentido contrário ao da tradição. Esta vai do produto para o processo 



63 

de produção, às vezes ficando só no processo de produção, sendo o produto um 

componente desse processo.  

 

Segundo Couto e Nenoki do Couto (2015, p. 505) qualquer texto pode ser analisado 

pela Análise do Discurso Ecológica/Ecossistêmica, no entanto, haverá aqueles em que o 

ecólogo encontrará mais dificuldade de percorrer o processo de produção, como os textos 

filosóficos, científicos, de ficção e poéticos, em decorrência da impossibilidade de retomar o 

momento em que o texto foi escrito pelo autor e o contato do leitor com o texto, como no caso 

dos discursos nas capas das revistas. No entanto, mesmo estudando todos os tipos de texto, há 

uma preferência da ADE pelos dialógicos, nos quais a língua se manifesta em toda a sua 

plenitude, ou seja, em sua forma mais prototípica, que é a interação face a face. 

Para a ADE, uma postura ideológica não é indispensável, contudo, se for necessário 

dela tratar, que seja da ideologia ecológica, a ideologia da vida, proposta em Couto (2013). A 

ideologia ecológica encara o mundo e procura sempre defender a vida, partindo de uma visão 

ecológica de mundo, pois “defende a vida sempre que a morte for extemporânea e luta contra 

o sofrimento sempre que ele for evitável” (COUTO; NENOKI DO COUTO; BORGES, 2015, 

p. 74). Desse modo, a ADE, por assumir uma postura ecológica, age em defesa da vida e se 

posiciona de maneira contrária a tudo que traz sofrimento aos seres vivos. 

O sofrimento pode ocorrer de três formas: física, mental e social. No âmbito do 

sofrimento físico o ponto alto é a morte, no entanto, atos contra o corpo do indivíduo como, 

por exemplo, um beliscão, um espancamento, um assassinato, procedimentos estéticos 

agressivos ou outras práticas contra o corpo também configuram sofrimento. A postura 

assumida pela ADE, porém, é evitá-los sempre que possível. 

O sofrimento mental é causado por qualquer atitude que oprima ou constranja o 

sujeito, como o momento em que a esposa é agredida verbal ou até fisicamente pelo marido. 

Já no sofrimento social, o indivíduo é exposto ou ridicularizado publicamente, como no caso 

das atrocidades relatadas por historiadores no decorrer da história da humanidade, como os 

atos de tortura não somente física, como também mental, praticados contra os negros na época 

da escravidão, ou até mesmo quando um profissional hierarquicamente superior expõe o 

inferior falando, na frente dos colegas, sobre um trabalho mal desenvolvido, e por último, 

outro exemplo é o bullying muito praticado atualmente.  

O sofrimento causado pela restrição alimentar, os exercícios exaustivos, o uso de 

cintas modeladoras e os transtornos alimentares causados pela falta ou excesso de alimentos, 

são outras maneiras de sofrimento. Esses são alguns exemplos de situações que levam ao 

sofrimento, ou seja, “situações causadas artificialmente” (NENOKI DO COUTO; 
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ALBUQUERQUE, 2015, p, 493), as quais podem ser evitadas; são “sofrimentos evitáveis”, 

mas é necessário falar da dor como recurso da natureza para que os seres vivos não permitam 

a mutilação de seus corpos.  

Para enfatizar, a ADE tem como uma de suas bases epistemológicas o Taoísmo, que 

defende uma relação harmoniosa, se adaptando às mudanças e às novas configurações que 

esse todo vai tomando. “Dessa forma, ela pode analisar diversos tipos de textos não apenas 

ambientais, antiambientais ou pseudoambientais nem os que falam de sofrimento, vida, morte, 

torturas, etc., mas todo tipo de texto” (NENOKI DO COUTO; NENOKI DO COUTO; 

BORGES, 2013, p. 168). Assim como na Linguística Ecossistêmica, a ADE também tem 

como seu núcleo a Ecologia da Interação Comunicativa (EIC) e se dedica ao estudo dos três 

ecossistemas: o social, o mental e o natural.  

Além dos três ecossistemas citados, há um quarto ecossistema, como já explicado, o 

espiritual. O especialista em ADE, seja ele de qualquer religião ou ateu, deve considerar que a 

espiritualidade faz parte da natureza humana, caso ela esteja presente em seu objeto de estudo. 

A questão da espiritualidade é tratada em textos de diversos autores, como, por exemplo, na 

obra O pagador de Promessas, do dramaturgo brasileiro Dias Gomes, adaptada para o 

cinema. Michelly Jacinto Luiz (2018), em sua dissertação de mestrado intitulada O discurso 

de intolerância religiosa no filme “O pagador de promessas” sob a perspectiva da Análise do 

Discurso Ecológica, demonstrou, por meio da EIC, como a intolerância religiosa conduz ao 

sofrimento. O próximo subtópico tratará da Ecologia da Interação Comunicativa, a fim de 

explicar como se dão os atos de interação comunicativa entre os falantes. 

 

3.3 Ecologia da Interação Comunicativa: EIC 

 

Um dos componentes mais importantes da linguística ecossistêmica é a Ecologia da 

Interação Comunicativa (EIC). Ela é o cerne da linguagem, pois se desenvolve no interior de 

uma comunidade de fala representada pelo “ecossistema linguístico geral que é a comunidade 

de língua” (COUTO; NENOKI DO COUTO; BORGES, 2015, p. 109). Ademais, se ocupa de 

observar o fluxo interacional entre os falantes, visto que, no momento em que duas pessoas se 

comunicam, levam em consideração um assunto em comum entre elas e, então, constroem um 

ciclo de informações e solicitações. 

O falante corresponde a F, que equivale ao EU, já o ouvinte é O, que corresponde ao 

TU e, consequentemente, se alternam, pois ora F é ouvinte, ora o ouvinte é falante. Isso se dá 

devido ao fluxo interacional construído ao longo do contato entre falante e ouvinte para que o 
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assunto de que falam se desenvolva. Esse assunto se manifesta mediante o conjunto de regras 

interacionais e sistêmicas que subjazem ao fluxo interacional, para que a mensagem seja 

compreendida e, por último, o cenário, que exerce um papel fundamental na interação, visto 

que constitui o lugar onde ela acontece. 

Como visto anteriormente, a ADE parte do processo de produção do discurso e, para 

entender como isso acontece, faz-se necessária a apresentação dos componentes da EIC. O 

primeiro deles é o falante (F), uma pessoa qualquer, que faz uma solicitação – no caso da 

revista, são os redatores e jornalistas que a compõem. O próximo é o ouvinte (O), que são os 

leitores/leitoras da revista e, também, o assunto de que falam, o discurso do corpo saudável. É 

preciso que haja um conjunto de hábitos interacionais, distinguido por regras (interacionais e 

sistêmicas). Outro elemento é o cenário, local onde ocorrem as interações, que pode variar, 

pois, no caso do discurso escrito, a interação pode não ocorrer em tempo real, visto que o 

leitor do texto pode lê-lo a qualquer momento e em qualquer lugar. Um exemplo disso é uma 

sala de espera de um consultório médico, onde a interação do leitor com o texto ocorrerá no 

momento em que ele ler a revista. Por fim, o último componente da EIC é a comunhão. 

Segundo Couto (2017) esta trata-se de interação comunicacional, da “criação de uma 

predisposição nos indivíduos que estão juntos em determinado espaço”, mesmo que depois de 

aberto um canal de comunicação ninguém lhe dê continuidade.  

Essa interação comunicativa pressupõe regras: são as regras interacionais, que 

garantem o entendimento quando as pessoas entram em interação. Para que essas interações 

aconteçam, supõe-se alguém (p¹) da população (P), enquanto o ouvinte é outra pessoa (p²) de 

(P). O diálogo se dará no momento em que p¹ (falante) fizer uma solicitação a p², que, no 

momento, é ouvinte (O) e, via de regra, atende à solicitação de p¹. Essa solicitação espera um 

atendimento que pode acontecer em forma de pergunta, afirmação, ordem, vocativo ou 

cumprimento. Vejamos alguns desses tipos de solicitação, apresentados por Couto, Nenoki do 

Couto e Borges (2015, p. 110). 

 

i. pergunta: é a mais comum, expressa mediante uma oração interrogativa; 

ii. afirmação: expressa por uma oração afirmativa. Filósofos da linguagem e linguistas 

têm comprovado que toda oração declarativa é resposta a uma pergunta, mesmo que 

formulada explicitamente. Assim, pode-se falar em solicitação pergunta e em 

atendimento-resposta; 

iii. ordem: não supõe necessariamente uma satisfação verbal, pois o atendimento a ela 

pode ser também em forma de um comportamento. 
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iv. vocativo: quando há um chamamento, como, por exemplo: “ei, você”! Isso também 

pode ser feito em forma de entonação de voz, o que pode parecer uma pré-ordem. Ele 

ainda pode ser uma pré-solicitação ou uma pré-ordem ou, até, uma pré-afirmação; 

v. cumprimentos: variam de acordo com a cultura. 

 

Para que algumas dessas solicitações sejam postas em prática, a interação 

comunicativa deve constar de uma alternância de solicitação de uma pessoa e do atendimento 

de outra, e assim sucessivamente, ou seja, ela acontece de forma cíclica, a partir da alternância 

de uma solicitação de uma pessoa e do atendimento de outra. Essa alternância de 

atendimentos é entendida como fluxo interacional, como o diálogo propriamente dito 

(COUTO, 2013). 

O fluxo interlocucional acontece de forma cíclica, como já mencionado, falante (F¹) 

passa a ser (O2) e vice-versa (COUTO; NENOKI DO COUTO; BORGES, 2015, p. 110). Mas 

para que isso aconteça é preciso que os interlocutores do diálogo entrem em comunhão para 

que ele seja eficaz.  

Foram detectadas por Couto (2017), até o momento, quinze regras interacionais, as 

quais serão esquadrinhadas a seguir. Já as regras sistêmicas – sistema, estrutura e gramática – 

são parte das regras interacionais, uma vez que elas existem também para assegurar o 

entendimento nas interações comunicativas. Couto (2017) deixa claro que não fala de regra no 

sentido de regra-regulamento, e sim de regra-regularidade, pois elas existem para garantir a 

comunicação. Dessa forma, “os tradicionais componentes da língua (sintaxe, morfologia, 

fonologia, semântica) na verdade são subcomponentes das regras interacionais” (COUTO, 

2017, p. 32).  

As regras interacionais são as seguintes: 

 

1) F e O ficam próximos um do outro; a distância varia de uma cultura para outra ou 

conforme as circunstâncias;  

2) F e O ficam de frente um para o outro;  

3) F e O devem olhar para o rosto um do outro, se possível para os olhos; 

4) F deve falar em um tom de voz mediano: alto demais será agressivo; baixo demais, 

inaudível;  

5) A uma solicitação deve corresponder uma satisfação; 

6) tanto solicitação quanto satisfação devem ser formuladas em tom cooperativo, 

harmonioso, solidário, com delicadeza;  
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7) a solicitação deve ser precedida de algum tipo de pré-solicitação; 

8) há tomada de turno: enquanto um fala, o outro ouve;  

9) se o assunto da interação for sério, F e O devem aparentar um ar de seriedade, sem ser 

sisudo, carrancudo; se for leve, um ar de leveza, com expressão facial de simpatia (leve 

sorriso, se possível); a inversão dessas aparências pode parecer antipática, não receptiva 

etc.; 

10) F e O devem manter-se atentos, “ligados” durante a interação, sem distrações, olhares 

para os lados;  

11) durante a interação, F e O de vez em quando devem sinalizar que estão atentos, sobretudo 

na interação telefônica, mostrando que ainda “estão na linha”;  

12) em geral, é quem iniciou a interação que toma a iniciativa de encerrá-la, pois o contrário 

pode ser tido como não cooperativo, não harmonioso; 

13) adaptação mútua: F deve expressar-se como acha que O entenderá e O interpretará o que 

F disse como acha que é o que ele quis dizer.  

14) o encerramento da interação comunicativa não deve ser feito bruscamente, mas com 

algum tipo de preparação; quem desejar encerrá-la deve sinalizar essa intenção (tá bom, 

tá, é isso, etc.).  

15) regras sistêmicas (inclui toda a ‘gramática’)  

 

As regras interacionais apresentadas foram utilizadas para demonstrar como elas 

funcionam na comunicação prototípica, ou seja, no diálogo face a face. Porém, nos discursos 

apresentados nas capas das revistas, também é possível estabelecer tais regras. No entanto, 

devido ao fato de não haver interação comunicativa prototípica nos diálogos entre as capas e o 

leitor. As regras interacionais só ocorrerão no momento em que a leitora entrar ou não em 

comunhão com as solicitações presentes nas capas, daí teremos então, a comunicação não 

prototípica, já que F (redator) e O (leitor) não estarão próximos no momento da interação. O 

atendimento às solicitações feitas pelo redator aparecerá em forma de comportamento das 

leitoras, que, ao entrarem em contato com os textos, podem aderir ou não aos discursos 

proferidos pela revista. O uso do imperativo, os números que trazem a ideia de certificação, 

bem como as imagens, são exemplos de solicitação presentes nas capas das revistas. È um 

tipo de linguagem apelativa utilizada na publicidade com o intuito de convencer as leitoras a 

entrarem em comunhão com os discursos da revista.        

As regras sistêmicas são utilizadas para auxiliar no entendimento, são parte das regras 

interacionais, incluem toda a gramática, no entanto, elas não são as mais importantes, porém, 
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são auxiliares da interação. Grande parte das interações do dia a dia infringe as regras 

sistêmicas. Não obstante a isso, para uma interação comunicativa mais elaborada as regras 

sistêmicas se fazem necessárias (COUTO, 2013). 

Desse modo, a fim de que a interação comunicativa aconteça, os componentes da EIC 

permanecem sempre os mesmos, pois são necessários dois interlocutores, F e O, um cenário, 

um local, bem como o meio ambiente físico onde as interações acontecem. Couto (2013) 

explica, em seu blog, que o cenário da EIC pode variar, podendo ter componentes artificiais, 

um meio ambiente construído, projetado, como, no caso, as capas das revistas. Ademais, não 

é somente o meio ambiente físico que pode variar, mas também o meio ambiente mental e o 

social, ou seja, o falante F ou o ouvinte O podem lançar mão de tudo que for necessário para a 

eficácia na comunicação (COUTO, 2013). 

A EIC permite que o ouvinte entenda o que o falante diz, mesmo que as regras 

sistêmicas sejam infringidas, o que nem sempre ocorre com as regras interacionais, pois o 

objetivo não é formar frases gramaticais, mas sim se fazer entender. Segundo Couto (2013, p. 

52), “é da ecologia da interação comunicativa que emergem não só as palavras, mas também a 

própria língua”.  

As regras interacionais são um pressuposto para a comunicação e, para que a 

comunicação se dê, é indispensável abrir um canal de comunicação onde falante e ouvinte 

entrem em comunhão, ou seja, a abertura de um canal de comunicação. Em suma, para haver 

comunicação há ao menos dois tipos de regras: as regras sistêmicas e as regras interacionais, 

sem as quais não é possível que os falantes entrem em comunhão. Mesmo que F e O falem a 

mesma língua, o descumprimento dessas regras pode afetar na comunicação, pois elas 

completam o entendimento (COUTO; NENOKI DO COUTO; BORGES, 2015, p. 113). 

 

3.4 A interação comunicativa no texto 

 

Couto explica que Mey (2010) pode ser considerado o primeiro autor fazer 

considerações sobre a interação comunicativa no texto, mas não usa a expressão ‘linguística 

ecossistêmica’. Normalmente a comunicação se dá entre indivíduo-indivíduo, o que Couto 

(2017) chama de interação prototípica, ou seja, o diálogo. No entanto, sabe-se que há outros 

tipos de interação comunicativa além da prototípica e, devido ao fato de a linguística 

ecossistêmica encarar seu objeto de estudo de maneira holística e poder estudar qualquer tipo 

de objeto, toma-se o texto como sendo um tipo de interação entre falante-ouvinte. Couto 

chamou essa interação de monológica, pois acontece por meio do texto.  
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 Ademais, é monológica porque há um falante, ou seja, quem escreveu o texto, 

todavia, há de se levar em consideração que o texto é produzido por alguém e que em dado 

momento outra pessoa irá lê-lo. Sendo assim, “esses textos só se completam quando se 

completa o ciclo emissor-receptor e, se possível, quando há um retorno do segundo ao 

primeiro e vice-versa”.  

Segundo Couto (2017, p. 23), “[...] Os linguistas ecossistêmicos partem dos atos de 

interação comunicativa para chegar a suas partes, entre elas o texto. As abordagens 

tradicionais fazem o contrário: partem do texto (uma coisa) e procuram pelo contexto em que 

ele emergiu”. 

Em vários momentos, foi exposto que a língua é a interação comunicativa, inserida na 

ecologia da interação comunicativa, e que há elementos que constituem essa interação. No 

caso do texto, esses elementos são os mesmos, porém, com algumas ressalvas, a saber: falante 

(F), ouvinte (O), o enunciado ou texto (T) que reporta ao assunto, o conteúdo (C) do texto. Os 

textos multimodais orais ou escritos são formados por verbos, imagens, músicas, e assim por 

diante. Couto (2017, p. 26), postula que “todo e qualquer dado de uma cultura pode ser usado 

em uma interação comunicativa, logo, em princípio pode aparecer nos textos dela resultante” 

de um processo sócio-histórico. 

Desse modo, os atos de interação comunicativa que aparecem nas capas das revistas, 

em forma de linguagem verbal e não verbal (as imagens), nos mostram como os discursos 

sobre os cuidados com o corpo têm se modificado e como eles afetam o comportamento das 

leitoras tanto no meio ambiente físico e social quanto no mental. Esse afetamento proporciona 

o desenvolvimento de um imaginário coletivo, que, segundo os postulados de Durand, insere 

as imagens em um trajeto antropológico que perpassa vários níveis: o neurológico, o social e 

o cultural. Por isso, uma reflexão acerca do imaginário, segundo esse autor, é indispensável 

para que compreendamos como esses discursos sobre o corpo – tanto verbais quanto não 

verbais – afetam uma parcela da sociedade, em especial a feminina. 

 

3.5 As Estruturas da Antropologia do Imaginário 

  

Os estudos sobre o imaginário, no Ocidente, surgiram da necessidade de explicar os 

significados de tudo aquilo que nos rodeia e que pode parecer natural. Nada foge aos olhos do 

ser humano, tudo para ele tem significado, isso implica em entrar no terreno do simbólico, 

que é próprio da condição humana (ROCHA-PITTA, 2015, p. 13). O homem cria as imagens 

em sua mente conforme o ambiente sócio-histórico em que vive. Assim, ele é capaz de criar 
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símbolos concretos que representam sua relação com o meio ambiente em que está inserido. 

Segundo Durand (2012), Bachelard constatou que os símbolos são dinâmicos e têm uma 

relação direta com a imagem e o imaginário. 

Pode-se dizer que um dos primeiros filósofos a estudar o imaginário foi Gaston 

Bachelard (1884-1962), fazendo-o por meio dos símbolos. Em 1960, Gilbert Durand, seu 

precursor, deu seguimento a seus estudos com a obra As estruturas da Antropologia do 

Imaginário e fundou o centro de pesquisas sobre o imaginário, Centre de Recherches sur 

I’Imaginaire, e publicou a revista Circé. Um dos pontos cruciais para o desenvolvimento do 

centro foi a forte influência de Bachelard juntamente com o psicanalista C. G. Jung. Tempos 

depois, Paul Recoeur, René Alleau, Michel Maffesoli, Jean Duvignaud, Jean Baudrillard e J. 

J. Wenenburguer também contribuíram para a difusão da teoria do imaginário. (ROCHA-

PITTA, 2015, p. 14). 

Durand, em seu livro Mito, símbolo e mitodologia (1982), reitera que a separação entre 

a sociedade e a imagem ocorreu em virtude do monoteísmo, que censurava o uso de imagens 

que pudessem substituir à de Deus. A interferência da escolástica medieval também 

contribuiu para a difusão da ideia de que o pensamento racional da filosofia grega deveria 

unir-se ao pensamento da fé cristã. Por isso, o imaginário e a imaginação foram, por muito 

tempo, expressão de fantasia e ilusão. Todavia, estudiosos de diversas áreas da ciência 

reconheceram o potencial das estruturas míticas e simbólicas sobre o comportamento da 

sociedade, o que levou a uma revalorização da imagem (DURAND, 1982). 

Há equívocos entre os significados de imaginário e de imaginação, o que faz com que 

muitas pessoas acreditem serem eles um só. Para Durand, A imaginação é a capacidade do 

homem de criar e reproduzir imagens do mundo concreto. É por meio dela que o ser humano 

toma consciência da brevidade de sua existência e busca construir um sentido para a vida, 

pois ele sempre está aberto a novas experiências. Já o imaginário “é o conjunto das imagens e 

relações de imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens” (DURAND, 2012, p. 

18). Segundo o autor, é o processo biopsicopulsional norteado ora pela subjetividade, ora pela 

objetividade imposta pelo meio social, que seleciona e ajusta as imagens apreendidas em sua 

interação com o mundo (STRONGOLI, 2009, p. 26). É o nosso museu de imagens, onde as 

categorizamos e operacionalizamos. Essa atividade operacional foi denominada por Gilbert 

Duran de “trajeto antropológico do imaginário” (DURAND, 2012, p. 41). 

Segundo Bachelard, o imaginário está longe de ser definido como fantasia, vai além, 

pois “desenvolve-se em torno de alguns temas, algumas grandes imagens que constituem para 

o homem os núcleos ao redor dos quais as imagens convergem e se organizam” (ROCHA-
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PITTA, 2005, p. 14). São as relações estabelecidas entre os homens, a terra e o universo, uma 

vez que elas consideram as emoções e os afetos, ou seja, abarcam o processo entre a 

percepção e o acomodamento das imagens no psiquismo humano. 

Durand recorreu à Reflexologia da Escola de Leningrado para fundamentar seus 

estudos, cujos pesquisadores se dedicaram a pesquisar os reflexos dominantes dos seres vivos, 

ou seja, a base de todas as representações humanas. De acordo com Rocha Pitta (2015), eles 

descobriram que há, inicialmente, três gestos dominantes que constituem o ser humano. O 

primeiro deles é o postural, relativo à verticalidade do homem. Segundo Durand (2012, p. 54-

55), são “as matérias luminosas, visuais, separação, purificação que são simbolizadas por 

armas e flechas”, pertencentes à estrutura heroica/esquizomorfa, que corresponde às imagens 

de “elevação, divisão e luta”.  

O gesto da nutrição, ligado à descida digestiva, “implica as matérias da profundidade; 

a água ou a terra cavernosa suscita os utensílios continentes, as taças e os cofres e faz tender 

para os devaneios técnicos da bebida ou do alimento”. O terceiro e último gesto corresponde 

ao copulativo e refere-se à sexualidade representada pela “roda, e a roda de fiar, a vasilha 

onde se bate a manteiga e o isqueiro”, e assim por diante. Esses reflexos dominantes 

impulsionam as relações do homem com o meio ambiente, posto existir “uma estreita 

concomitância entre os gestos do corpo, os centros nervosos e as representações simbólicas” 

(DURAND, 2012, p. 51). 

Os schémes, ou esquemas, são fruto da relação entre os reflexos dominantes 

materializados no imaginário, por meio dos arquétipos pressupostos por Jung. Segundo esse 

autor, os arquétipos correspondem à imagem primeira e coletiva, tratando-se do ponto de 

partida entre o imaginário e o racional; eles seriam a “memória da experiência da 

humanidade” (ROCHA-PITTA, 2005, p. 18). Em outras palavras, é a imagem primeira que 

vai construir o símbolo referente à imagem abstrata, para dar forma à imagem real, ou seja, ao 

arquétipo, cujo caráter é coletivo e inato, segundo Jung, é onde nasce a ideia. Podemos citar 

como arquétipos as imagens universais do herói, do aconchego e do chefe. 

 De acordo com Durand (2012), os arquétipos resultam em uma força motriz onde as 

estruturas simbólicas se encontram, formando três regimes. O diurno, denominado como o 

regime da antítese (opostos), constitui-se na dupla polarização das imagens: luz-trevas, céu-

inferno. É assim denominado, também, pela compreensão da angústia diante da passagem do 

tempo, do medo da destruição e da luta em busca de um alívio dessas angústias. Por esse fato 

é, ainda, caracterizado como o regime da verticalidade e do heroísmo.  
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O regime noturno engloba as imagens míticas (relativas à construção de uma 

harmonia) e sintéticas (trata-se do movimento cíclico), ligando-se ao eufemismo e à 

conversão. Diz respeito à noite e prima pela harmonia das antíteses, sendo, ademais, formado 

pela ideia do aconchego, da deglutição e da descida em busca do conhecimento interior 

(DURAND, 2012). Strôngoli (2009, p. 27), com autorização e aceitação de Durand, propôs 

uma reorganização dos regimes diurno e noturno e verificou um terceiro regime, o 

crepuscular, associado à cópula, uma vez que “enfatiza o sentido de ciclicidade e de 

periodicidade alternadora das modalidades próprias dos dois primeiros regimes”. Em síntese, 

o primeiro regime diz respeito ao enfrentamento do mal; o segundo, à harmonia, à conciliação 

dos opostos; e o terceiro e último mobiliza símbolos cíclicos ou rítmicos, configurando-se em 

uma alternância entre o regime diurno e noturno. 

De acordo com Durand (2012, p. 41-49/62-63), o símbolo é a representação concreta 

da consciência humana, pois designa a expressão cultural e concreta do arquétipo sob a 

influência do meio natural. São os símbolos, os arquétipos e os schèmes que dinamizam e 

compõem o mito, apresentado em forma de história. Segundo (ROCHA-PITTA, 2015, p. 18), 

o mito é “o relato fundante da cultura”, é aquele que estabelece as relações entre o homem e o 

universo. É ele que vai transformar em linguagem, em relato todas as histórias, por seu turno, 

vai organizar e estabelecer o modo como se dão as relações sociais. Nesse sentido, seus 

personagens serão referência para a ação dos indivíduos, são os símbolos, os arquétipos e os 

mitos, que vão orientar o desenvolvimento de uma cultura. Eles exercem, também, a função 

de moldar comportamentos e tem sempre uma função pedagógica, já que permite a concepção 

coletiva e individual da identidade. Desse modo, o trajeto antropológico parte tanto do natural 

psicológico (mental) quanto do cultural (social) Rocha Pitta (2015). 

Nessa perspectiva, Durand (2002) desenvolveu a mitodologia, ou seja, um método de 

investigação que permite o estudo dos mitos em diferentes sociedades.  Ele é composto por 

duas técnicas mitodológicas: a mitocrítica e a mitanálise. A primeira implica em analisar e 

estabelecer uma relação entre os discursos escritos ou orais, a partir da repetição dos mitos. Já 

a segunda investiga os resultados da mitocrítica em um contexto sociocultural pré-

estabelecido, a fim de ressaltar os resultados da mitanálise.  

Nesse sentido, a antropologia do imaginário é relevante para esta pesquisa, pois por 

meio dela analisamos os discursos presentes nas capas das revistas, levando em conta o 

contexto sociocultural de cada época. 
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4 A FÔRMA PARA UMA BOA FORMA: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo expõe os procedimentos de coleta e análise de dados da pesquisa. Para 

tal, são demonstrados os princípios metodológicos da ecometodologia inseridos na Análise do 

Discurso Ecológica (ADE) proposta por Couto (2015), cuja prática está centrada em uma 

visão holística, considerando o todo sem desprezar as partes. A escolha dessa teoria deve-se 

ao fato de ser uma ferramenta que permite analisar o texto, bem como compreender seu 

funcionamento e produção de sentidos. Em seguida, foi realizada a apresentação e a descrição 

dos procedimentos metodológicos, levando em conta a constituição do corpus selecionado, 

composto por seis capas da Revista Boa Forma, duas de 1997, duas de 2007 e duas de 2017. 

Nesse contexto, descreve-se também o perfil da revista e das (os) leitoras (es) e, por fim, se 

delineia a análise de dados e suas abordagens. 

 

4.1 A fôrma da boa forma da pesquisa: Ecometodologia 

 

A Análise do Discurso Ecológica (ADE) possui uma metodologia própria, com vários 

procedimentos de análise. Por isso, pode também lançar mão da multimetodologia e da 

ecometodologia, empregada na linguística ecossistêmica (NENOKI DO COUTO; 

ALBUQUERQUE, 2015, p. 498). 

Em seu Blog “Meio Ambiente e Linguagem”, Couto (2017) escreveu um texto que foi 

o resultado de uma palestra proferida no III Encontro Brasileiro de Imaginário e 

Ecolinguística, realizado na Universidade Estadual de Feira de Santana (BA), em setembro de 

2017, em que explica o que é a ecometodologia. 

 Segundo o autor, um dos primeiros a se aproximar da ecometodologia foi o sociólogo 

marxista brasileiro-francês Michael Löwy, que usa a metáfora da cumeeira de uma casa ou do 

topo de uma montanha. Com ela, explica que é preciso observar o objeto a ser analisado 

partindo do topo para se obter uma visão abrangente, na tentativa de chegar ao conhecimento 

da verdade. Assim, a imagem do observatório de cima da montanha é justamente a que 

interessa à ecometodologia, juntamente com o método da focalização, proposto por Mark 

Garner (COUTO, 2017, p. 3). 

Após uma década, mais um passo foi dado em direção à ecometodologia com os 

estudos do alemão Hans Strohner. Esse autor é de suma importância no que tange ao 

surgimento da ecometodologia, por ser o pioneiro ao utilizar a expressão “linguística 
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ecossistêmica”, vertente da ecolinguística, juntamente com Bielefeld, Peter Finke e seu 

seguidor, Wilhelm Trampe (COUTO, 2017). 

Nessa perspectiva, Couto (2017) afirma que a metodologia é tão importante quanto a 

teoria, pois o caminho teórico a ser percorrido pela ADE se revelará na metodologia. No 

entanto, quem realmente se aproximou da Ecometodologia nas bases da linguística 

ecossistêmica foi o britânico Mark Garner, como já mencionado.  

Joshua Nash também teve grande contribuição para com a metodologia da linguística 

ecossistêmica, trazendo importantes propostas como o trabalho de campo linguístico e o 

minimalismo empírico, os quais serão detalhados posteriormente. 

No Brasil, os primeiros estudos realizados sobre metodologia na esfera da 

ecolinguística brasileira, denominada ecolinguística/linguística ecossistêmica, foram 

postulados por Couto (2013c, p. 289-291). Neles se apresentou, inicialmente, a 

ecometodologia, que tem como base a linguística ecossistêmica. Essa teoria adota o princípio 

de que se pode estudar todo e qualquer fenômeno da linguagem, sendo assim, ela adota uma 

visão ecológica de mundo (VEM) por pensar a realidade como uma rede de interações 

(COUTO, 2017). 

Quanto ao método, a ecometodologia, pode partir tanto do método indutivo quanto do 

dedutivo; ela não ignora nem um, nem outro. Ela pode caminhar nas duas direções, partindo, 

de preferência, da empiria e indo em direção à teoria, retornando, assim, à empiria, ou ao 

contrário, num movimento cíclico (COUTO, 2017).  

Além disso, ela pode englobar as demais metodologias, mas no caso específico da 

ADE, ela analisa tanto o discurso falado quanto o escrito. No que se refere ao discurso falado, 

é possível aplicar parâmetros da AD, mencionados no terceiro capítulo, como o estudo da 

prosódia, do emprego do léxico, da gramática emergente, a transcrição dos diálogos, de 

metáforas e da criatividade discursiva (NENOKI DO COUTO; ALBUQUERQUE, 2015). 

Nesse caso, a coleta de dados se dá, então, por meio da transcrição dos diálogos e, 

depois, o pesquisador pode voltar a campo, a fim de coletar mais informações a respeito da 

pesquisa, porém, com outros membros da comunidade, de maneira a observar se há 

conformidade entre os dados coletados e os indivíduos do estudo em questão. 

Em relação ao discurso escrito, o pesquisador fará um procedimento similar, a 

diferença é que a coleta de dados se dará em fontes escritas. Essa metodologia é chamada de 

trabalho de campo ecolinguístico, visto que está de acordo com os pressupostos 

ecolinguísticos, em especial com a visão ecológica de mundo (VEM). Couto e Albuquerque 
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(2015) postulam que a metodologia do trabalho de campo dá ênfase à relação entre a 

comunidade, os informantes, o pesquisador e a pesquisa. 

Além da ecometodologia há também outros métodos para se trabalhar a ADE, como o 

trabalho de campo ecolinguístico, conforme aponta Nash (2011); e a metodologia dialética, 

citada por Bang e Door (2007 apud NENOKI DO COUTO; ALBUQUERQUE, 2015). 

Sendo assim, a metodologia de campo proposta por Nash (2011) visa aproximar o 

objeto de estudo ao pesquisador pela inserção dele na comunidade, e, então, aconselha que a 

coleta de dados seja realizada de modo informal e natural, com o objetivo de prezar as 

interações que ocorrem na comunidade (NENOKI DO COUTO; ALBUQUERQUE, 2015, p. 

137). 

A multimetodologia, segundo Couto e Albuquerque (2015), faz uso da metodologia de 

diferentes ciências para analisar o mesmo objeto. Isso não significa que a adoção de vários 

métodos ocorra de maneira aleatória, afinal, ela deve levar em consideração a observação do 

objeto e partir dele para que seja definida a metodologia a ser utilizada. Com isso, busca-se 

uma coerência entre eles, de modo que um complemente o outro de maneira harmônica. 

De acordo com Günther, Eliali e Pinheiro (2004), o investigador deve delinear quais 

métodos serão utilizados por meio de uma listagem e de uma organização. Isso faz com que 

os resultados da pesquisa sejam mais frutíferos do que se tivesse sido empregado apenas um 

método, ou seja, olha-se para um mesmo objeto de diferentes perspectivas, o que propicia 

novos resultados, por meio de percursos distintos. 

Desse modo, em uma visão holística do todo, o analista delimita o ecossistema e 

estuda as inter-relações, isto é, as interações que se dão no interior desse ecossistema em sua 

totalidade (COUTO, 2013). Assim como na linguística ecossistêmica, a ADE se posta a usar o 

método da focalização proposto por Garner (2004), ou seja, fazer um ‘zoom’ no objeto a ser 

analisado, caso ele faça uma observação pontual que necessite de uma teoria específica, é 

perfeitamente aceitável do ponto de vista multimetodológico. Sendo assim, a ecometodologia 

é multimetodológica devido ao fato de dar abertura a outras epistemologias e metodologias 

(COUTO, 2013, p. 117). Refere-se a uma metodologia elaborada para a Linguística 

Ecossistêmica, vertente da Ecolinguística praticada no Brasil. 

Segundo Couto (2017), em seu blog “Meio Ambiente e Linguagem”,  

 
[...] ecometodologia é eminentemente uma multimetodologia. Aliás, a ecolinguística 

não está sozinha no uso da multimetodologia. Ela é adotada também na psicologia 

ambiental ou ecopsicologia, na sociologia ambiental ou ecossociologia, na 

antropologia ecológica ou ecoantropologia (a expressão “antropologia ambiental” 
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tende a não ocorrer). Enfim, toda ciência que adota o paradigma ecológico é, em 

princípio, multimetodológica. 

 

Dessa maneira, a ADE não é a única teoria a adotar uma visão multimetodológica 

(NENOKI DO COUTO; ALBUQUERQUE, 2015), pois outras ciências podem lançar mão de 

outras teorias na medida em que se fizer necessário.  

 

4.2 Coleta de dados e aplicação da metodologia 

 

Levando em consideração que um dos objetivos desta dissertação é verificar como se 

dá a relação entre as representações do corpo feminino contidas na revista Boa Forma e as 

práticas sociais que as refletem, foi escolhido como corpus seis capas dessa revista, duas de 

1997, duas de 2007 e duas de 2017. Foram utilizados todos os recursos de texto e imagem, 

que nos possibilitaram analisar os discursos de obtenção e manutenção do corpo feminino 

perfeito. 

A escolha desse corpus se deu por ser uma revista de referência no mundo fitness, com 

foco no público feminino, e por proferir discursos relacionados aos cuidados com o corpo em 

prol da “saúde”, estando esta atrelada ao discurso de um padrão corporal, discurso que se 

mostrou contrário à perspectiva da ADE. Para isso, foi usado o método da focalização. Como 

já dito, focalizar é fazer um recorte de determinado campo das interações pertinentes ao 

ecossistema linguístico, no entanto, sem desprezar o todo, ou seja, as múltiplas relações 

estabelecidas na sociedade (GARNER, 2004). 

Em virtude de não estarem disponíveis exemplares de revistas antigas e também por 

não as ter encontrado nas bancas e nem nos sebos, foi realizada uma busca no site do Mercado 

Livre e, finalmente, tivemos acesso aos periódicos dos anos de 1997 e 2007. Já o de 2017 foi 

encontrado em uma banca de revista. De posse dos seis exemplares, foi realizada a leitura de 

livros, textos, teses, dissertações e também do referencial teórico sob o qual esta pesquisa se 

alicerça, com o intuito de agregar mais informações aos dados. A princípio, a ideia era 

analisar as seções das revistas, no entanto, percebemos que nas capas havia materialidade 

linguística suficiente para esta análise. 

Optamos, assim, pelas capas, por ser o ponto de partida para uma interação do leitor 

com os textos e as imagens, considerando que é a partir dos assuntos contido nelas que surge 

ou não o interesse da leitora/leitor pela revista. Quanto à distância temporal existente entre 

elas, esse é justamente o fator que torna possível observar a cristalização dos discursos em 
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torno de um padrão de beleza, aliada aos modos de disciplinar o corpo, assim como afirma 

Crespo (1990) sobre a normalização e a racionalização do corpo. 

Com base nessa coleta de dados, buscamos observar, primeiramente, em quais 

aspectos as capas das revistas se diferenciavam umas das outras. Constatamos que elas 

propõem prescrições, dietas e exercícios físicos como forma de vigilância do corpo e 

diferentes tipos de perda de peso, sempre com o mesmo propósito, “ser magra e bela”. Para 

entender melhor o objeto de estudo, procuramos pesquisar sobre a história do corpo e da 

revista. Buscamos, ademais, fazer um levantamento de dados percentuais, no site da revista, a 

fim de compreender como são proferidos os discursos nas capas e o perfil das leitoras da 

revista. 

Após realizada a coleta de dados, procuramos descrever e comparar os 

comportamentos, as características e as representações relacionadas ao discurso textual e 

icônico do corpo feminino, com base nos preceitos da ADE. Esses discursos se dão tanto no 

presente quanto no passado e legitimam e estimulam as práticas do discurso do corpo 

saudável propostas pelas revistas. 

A respeito da descrição das representações discursivas na revista Boa Forma em 

relação aos modos de ver o corpo em dada época, analisamos como se dão as práticas de 

cunho estético que permeiam a sociedade, em uma perspectiva ecológica, como também as 

interações comunicativas, a fim de evidenciar os elementos que tornam as capas das revistas 

uma materialidade relevante para um estudo das relações entre língua e corpo para a evolução 

da espécie. 

Nesse contexto, elaboramos um quadro cuja finalidade é identificarmos as categorias 

de análise mais recorrentes da ADE, com o objetivo de entendermos como os discursos foram 

construídos à medida que surgiam nas revistas. No decorrer das observações, foi possível 

notar o aparecimento de regras sistêmicas e interacionais da Ecologia da Interação 

Comunicativa, discutida no terceiro capítulo, nos discursos referentes ao corpo. Isso permitiu 

observar de que modo ocorreram as interpelações das revistas direcionadas às/aos 

leitoras/leitores, bem como as categorias de análise da ADE. O quadro nos deu a possibilidade 

de descobrirmos o que se manteve nos discursos das capas, o que se modificou com o tempo e 

como esses discursos influenciaram e interferiram na vida de parte de suas/seus 

leitoras/leitores: 
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Quadro 2 – Categorias metodológicas de análise 

 

CATEGORIAS DA 

ADE 

CATEGORIAS QUE 

OCORRERAM NO 

CORPUS 

 

 

VERBAL 

 

 

ICÔNICO 

Interação: Ecologia da 

Interação Comunicativa: 

descrição dos elementos – 

cenário, F, O e assunto 

REGRAS 

INTERACIONAIS: 

efeito de testemunho 

Nome da garota da 

capa 
Rosto e título da 

revista 

Interação: 

 Interação: Ecologia da 

Interação Comunicativa 

 REGRAS 

SISTÊMICAS: 

interpelação direta 

Perguntas Olho no olho, 

sorriso, 

sensualidade, etc. 

Adaptação/Evolução  Imperativo/vocativo Verbos no modo 

imperativo 

Imagem 

centrípeta, 

vertical, idade, 

ângulo e cor. 

 Diversidade Dados quantitativos Números 

produzindo efeito 

de realidade, 

certificação do 

real 

Corpo: do 

pescoço ao joelho 

– plano 

americano 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para que a interação aconteça, são necessários o falante, o ouvinte, o assunto, o 

cenário e as regras interacionais e sistêmicas. No Quadro 2, é possível visualizar como se deu 

o fluxo interacional entre a revista e as leitoras ao longo da observação das capas. Nesse 

sentido, a proposta do quadro foi selecionar quais elementos da interação comunicativa se 

fizeram presentes nas capas observadas para analisar tanto os discursos verbais quanto os 

icônicos. Tais elementos foram divididos conforme as regras da EIC.  

De acordo com a delineação das regras, as categorias de análise da ADE também 

ficaram evidentes e nos possibilitaram identificar os modos de interpelação do falante. Sendo 

assim, pudemos pensar nas estratégias criadas pelas revistas para persuadir as(os) leitoras(es).  

Ademais, este estudo também se caracteriza como uma pesquisa qualitativa e 

bibliográfica. Quanto à pesquisa qualitativa, com base em Denzin e Lincoln (2006, p. 16), ela 

configura-se como “um campo de investigação que atravessa disciplinas, campos e temas”, 

baseando-se em uma diversidade de atividades interpretativas interligadas sem que haja um 

favorecimento de uma prática metodológica em detrimento de outra, o que está em 

consonância com a multimetodologia. 

Já a pesquisa de cunho bibliográfico se ocupa do acessar a história e retomar as 

posições sobre a relação entre corpo idealizado, vida e diversidade. Nesse contexto, por um 

viés histórico, conduzimos esta pesquisa em que, de acordo com Moreira e Caleffe (2008), 

são analisados diferentes documentos que ilustram situações do passado.  
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Desse modo, por meio do processo de interpretação, torna-se possível inferir formas 

de reestruturar o saber no presente via estudo daquilo que já aconteceu. Para desenvolver essa 

parte da metodologia, foram utilizados dados de fontes secundárias, ou seja, estudos 

existentes sobre a história do culto ao corpo, que se configuram como documentos 

intencionais. 

Em conformidade com a proposta da multimetodologia da ADE, este estudo também 

se encaixa na estratégia de pesquisa exploratória, que tem a finalidade de proporcionar mais 

informações sobre o assunto investigado. Voltamos para o estudo das representações que a 

revista Boa Forma produz acerca dos corpos femininos em diferentes épocas, com o intuito de 

analisar como se dão as práticas de cunho estético que permeiam a sociedade e as interações 

comunicativas e evidenciar os elementos que tornam o periódico uma materialidade relevante 

para uma pesquisa qualitativa, bibliográfica, histórica e comparativa das relações entre 

representação discursiva e corpo feminino.  

Como este estudo se respalda na multimetodologia, ao fazer uso de procedimentos de 

análise da ADE, mobiliza também conceitos da Ecologia do corpo (SANCHEZ, 2011), da 

Antropologia do Imaginário (DURAND, 2002) e da sintaxe da linguagem visual (DONDIS, 

1997). Assim, para esculpir o corpus desta pesquisa, no capítulo a seguir apresentamos a 

análise de dados, partindo das categorias de análise da ADE apresentadas no Quadro 2, bem 

como de todo o aporte teórico mencionado. 
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5 ESCULPIR PARA DAR FORMA AO CORPO DA PESQUISA: ANÁLISE DE 

DADOS 

 

Este capítulo foi desenvolvido com o intuito de analisar o corpus e proporcionar 

respostas às inquietações que nos acompanharam durante esta dissertação. O corpus 

selecionado compreende seis capas da revista Boa Forma referentes aos anos de 1997, 2007 e 

2017, sendo as mais recentes disponibilizadas tanto em bancas de revista quanto no site da 

própria revista, e as mais antigas foram encontradas no site Mercado Livre.  

Foram analisados tanto os discursos icônicos quanto os verbais presentes nas capas. 

Inicialmente, como dito anteriormente, a Revista Boa Forma era voltada aos profissionais 

tanto da educação física quanto da saúde, com o intuito de orientar os(as) leitores(as) sobre 

técnicas e maneiras de cuidar da saúde. Com o passar dos anos, devido a sua repercussão, 

conquistou outros públicos, em específico o feminino, interessado em aliar técnicas de 

emagrecimento a atividades físicas. Assim, o foco atual se tornou o embelezamento, os 

tratamentos de pele e cabelo e a rotina de atividades físicas, atrelada a uma alimentação 

saudável.  

Em nossa investigação das capas pudemos observar o discurso do corpo saudável, para 

analisar as transformações culturais, físicas e mentais sofridas pelo corpo feminino ao longo 

dos anos, bem como o que elas representam na contemporaneidade, à luz dos pressupostos 

teóricos da Análise do Discurso Ecológica (ADE) –, abordagem proposta por Couto, Couto e 

Borges (2015).  

Para esse fim, estudamos as capas da revista Boa Forma, com o objetivo de apresentar 

as categorias de análise da ADE: interação, adaptação, evolução e diversidade. Além disso, 

foram expostas as inter-relações que se dão nos meios ambientes natural, mental e social e 

mobilizadas, na sociedade atual, pelo discurso do corpo vinculado nas capas da revista Boa 

Forma.  

 

5.1 As capas da revista Boa Forma 

 

Inicialmente, o que atrai o olhar do público para a revista é a imagem estampada na 

capa, pois esse é primeiro contato realizado pelo leitor(a). É o momento em que ele se sente 

atraído ou não pelos assuntos abordados, é uma espécie de convite para adentrar nos assuntos. 

Observamos que, em edições anteriores às selecionadas, havia o concurso Garota da capa, 
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onde uma leitora era escolhida. Com o passar do tempo, essa prática se modificou e agora os 

editores trazem, como garota da capa, atrizes renomadas e consideradas símbolos de beleza.  

O objetivo da revista com a exposição das imagens das atrizes é persuadir, pois expõe 

modelos de corpos considerados ideais para um padrão de beleza. Essa é uma estratégia 

utilizada para abrir um canal de comunicação com a leitora, é uma forma de solicitação para 

que haja uma interação comunicativa. 

As capas da revista Boa Forma são compostas por papel acetinado, reluzente, colorido 

e, segundo informações do site da editora Abril,
9
 possuem um formato de 20,20 cm x 26,60 

cm. Os elementos sinestésicos que emanam da revista insulam no leitor uma predisposição à 

interação comunicativa, a fim de convencê-las a entrarem em comunhão com a ideia proposta 

de estar em forma, mas não qualquer uma, e sim a sugerida já no título da revista, a “boa 

forma”. 

O ser humano, ao se comunicar com o outro, utiliza vários elementos, como gestos, 

sons, palavras e imagens, para formar uma infinidade de expressões, muito mais complexas 

do que outras formas de comunicação entre outras espécies. É por meio da tríade povo (P), 

língua (L) e território (T) que essa comunicação se torna possível, visto ser necessário, para 

que haja uma língua, um povo, convivendo em um território e interagindo entre si por meio 

dela (COUTO et al., 2016, p. 225).  

Assim, para mostrar as transformações que ocorreram nos discursos relativos aos 

cuidados com o corpo, apresentamos a seguir as capas analisadas, conservando suas 

características originais. Fizemos a disposição das capas agrupando-as duas a duas, 

considerando os anos de publicação e identificando sua fonte da seguinte forma: 1997/1, 

1997/2; 2007/1, 2007/2; 2017/1, 2017/2. 

 

                                                           
9
  Disponível em: http://publiabril.abril.com.br/marcas/boa-forma/plataformas/revista-impressa. 
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Figura 24 – Capa 1 

  
Fonte: Boa Forma, Edição 1997/1. 
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Figura 25 – Capa 2 

 
Fonte: Boa Forma, Edição 1997/2. 
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Figura 26 – Capa 3 

 
Fonte: Boa Forma, Edição 2007/1. 
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Figura 27 – Capa 4 

 
Fonte: Boa Forma, Edição 2007/2. 
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Figura 28 – Capa 5 

 
Fonte: Boa Forma, Edição 2017/1. 
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Figura 29 – Capa 6 

 
Fonte: Boa Forma, Edição 2017/2. 
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5.2 Interação  

 

A categoria de base da Análise do Discurso Ecológica (ADE) é a da interação. Neste 

trabalho, adota-se a perspectiva trabalhada pela Ecolinguística e pela ADE, que permite 

compreender a chamada Ecologia da Interação Comunicativa (EIC). A Análise do Discurso 

Ecológica parte da produção de discurso, por isso é indispensável à apresentação da EIC, que, 

segundo Couto, Couto e Borges (2015), é um dos componentes mais importantes da linguística 

ecossistêmica, por se tratar do estudo das relações entre língua e meio ambiente, portanto, é o 

cerne da linguagem. Dessa maneira, a língua, como já visto, se constitui como a própria 

interação, a qual nasce nos atos de interação comunicativa (AIC). Para que os indivíduos 

possam se comunicar, não basta somente a língua comum entre os falantes, há também uma 

série de regras a serem seguidas para que haja eficácia na comunicação. A esse fenômeno 

Couto, Nenoki do Couto e Borges (2015) denominaram de regras interacionais, também 

conhecidas como “hábitos interacionais”, uma vez que se tratam dos hábitos desenvolvidos pela 

sociedade no ato comunicativo. Como se pode observar no organograma logo abaixo: 

 

Figura 30 – Organograma do fluxo interacional 

 

Fonte: 

 

A ecologia da interação comunicativa (EIC) fica a cargo de observar o fluxo 

interacional dos falantes, pois no momento em que duas pessoas se encontram elas constroem 

um diálogo, que na maioria das vezes acontece de forma cíclica: ora a mensagem passa pelo 
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falante, ora pelo ouvinte, e vice-versa. É na EIC que os atos de interação comunicativa (AIC) 

ocorrem, sendo ela composta por cenário, falante e ouvinte, assunto de que falante e ouvinte 

falam, regras interacionais e regras sistêmicas. A partir desses cinco elementos previstos pela 

EIC analisamos a categoria “interação”. 

Em vista disso, os três primeiros elementos da EIC, em que ocorrem os AICs, foram 

descritos de acordo com o fluxo interacional; já as regras interacionais e as sistêmicas foram 

analisadas a partir de categorias redundantes presentes no corpus, tanto na forma verbal 

quanto na icônica. Segundo Salbego (2008, p. 46), a iconicidade é um tipo de contrato 

enunciativo destinado à produção de um efeito de sentido de realidade no discurso. Ela se 

constrói a partir dos processos de semelhança com algo da realidade. Ou seja, quanto mais 

semelhantes as imagens forem do real, maior será esse efeito e maior será o valor de verdade 

dado ao discurso. 

Desse modo, as regras interacionais, como a diagramação dos textos, a posição das 

imagens e as formas de interpelação serão vistas, principalmente, a partir do efeito de 

testemunho provocado tanto pelo discurso verbal, quanto no icônico presente nas capas das 

revistas. Por sua vez, as regras sistêmicas serão apresentadas especialmente a partir da 

interpelação presente nas imagens, como veremos adiante. Tais elementos da Interação 

Comunicativa compõem o chamado fluxo interacional, ou seja, o diálogo.  

 

5.3 O cenário 

 

O primeiro elemento da EIC é o cenário. De acordo com a definição de Nenoki do 

Couto (2013, p. 16) o “cenário da EIC varia em cada caso. Ele compreende o lugar (uma parte 

de T) e tudo ao redor, imediatamente e mediatamente. Essa parte do que se chama de meio 

ambiente natural, na verdade pode ter componentes artificiais, ou seja, o ambiente construído 

como uma cidade por exemplo”. Isso significa dizer que essas interações não acontecem 

somente no ambiente físico, quando o leitor tem em mãos a revista, mas também na sua casa, 

no ônibus ou na sala de espera de um consultório, ambientes que se constituem em “cenários 

artificiais”, como aponta Schmaltz Neto (2017, p. 31), isto é, um ambiente “construído”.  

Nesse sentido, o cenário artificial ao qual nos referimos nessa análise é o meio material 

da interação, são as capas das revistas, “o local do encontro dos sujeitos” (SALBEGO, 2008, p. 

65), que são pensados para seduzir o leitor/leitora, primeiramente pelo material, em seguida pela 

cor, fonte da letra e, depois, pelos textos e as imagens. O cenário é, pois, “um receptáculo de 

acontecimentos” (AUMONT, 1993, p. 247). Essa interação, que acontece primeiramente por 
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meio das capas da revista, perpassa esse ambiente construído e começa a refletir no meio 

ambiente social, através da efetivação desses discursos apregoados nas capas. 

 

5.4 Falante e ouvinte 

 

A interação comunicativa é o diálogo que se dá na presença dos interlocutores, porém, 

a EIC aqui analisada não deriva dessa interação comunicativa prototípica, que se dá face a 

face, aqui a chamamos de interação não prototípica. A principal característica que marca sua 

diferença é o fato de ela não ocorrer com a presença espaço-temporal dos interlocutores, 

sendo mediada por um meio material, no caso, as capas das revistas. No entanto, observa-se, 

sobretudo, que a base da EIC permanece, ou seja, é preciso que haja um falante (F), no caso 

são os redatores da revista e um ouvinte (O), que são os leitores/leitoras. 

Com isso, percebemos um distanciamento espaço-temporal entre a revista e os 

leitores, uma vez que eles podem lê-la a qualquer momento e em qualquer espaço. Desse 

modo, a interação acontece no momento em que ocorre a leitura, podendo ser esse espaço 

temporal de dias ou meses depois de adquirida pelo leitor/leitora. 

O falante, neste estudo, diz respeito à equipe de edição que produz a revista impressa. 

O grupo de editores não é constituído pelos mesmos indivíduos, pois as revistas são de 

décadas diferentes. Sendo assim, os discursos nelas presentes variam de acordo com o 

contexto sociocultural no qual estão inseridos. Já o ouvinte se refere aos leitores, que, segundo 

o site da revista, são em sua maioria, as mulheres que buscam uma mudança de estilo de vida, 

embora a temática dos cuidados com o corpo e com a saúde não se destine, nos dias atuais, 

apenas ao público feminino. 

 

5.5 Assunto 

 

O terceiro componente da EIC é o assunto ou circunstante, que “corresponde àquilo que 

se fala, de quem se fala e do que se fala, ou seja, o assunto do diálogo” (LIMA LUÍZ, 2018). No 

caso das capas das revistas Boa Forma, os assuntos são relacionados aos discursos sobre a 

beleza, à saúde e aos cuidados com o corpo, porém, o assunto principal verticalizado no 

discurso do corpo nelas presente é aquele do título da revista, o ponto de maior destaque, ou 

seja, a Boa Forma. Para que pudéssemos verificar quais temas são mais recorrentes nas capas, 

elaboramos um quadro comparativo do corpus e o dividimos por ano, número e edição.  
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Quadro 3 – Comparativo de assuntos por capa, ano e edição 

Ano Garota da 

capa 

Alimentação Atividades 

físicas 

Moda Beleza Saúde 

1997 – 

Edição 

97 

Gabriela 

Duarte 

1. “Dieta da juventude: perca 4 kg 

em 15 dias”. 

1. “Livrinho com 

dieta e exercícios 

para viagem”. 

1. “Novos 

cortes para 

valorizar seu 

tipo”. 

1. “Fique mais bonita”. 1.“Desintoxique o corpo”; 

“Entre você também na 

luta contra o cigarro”. 

2. “As consequências de 

estar fora do seu peso 

ideal”. 

1997 – 

Edição 

116 

Luiza 

Brunet 

1. “Monte seu cardápio sem 

atrapalhar sua rotina”. 

2. “Mude seus hábitos para não 

engordar nunca mais”. 

3. 3 Estilos de vida, 3 dietas 

diferentes”. 

1. “Qual a 

bicicleta certa 

para você?” 

2. “Certo e errado 

dos aparelhos de 

ginástica”. 

 1. “O que você deve 

fazer com os produtos 

de beleza”. 

2. “Manchas de pele: 

como apagar as 

manchas do verão”. 

3. “Quadril estreito 

ombro largo”. 

4. “Quadril largo 

ombro estreito.” 

1. “Descubra os erros da 

sua alimentação”. 

2007 – 

Edição 245 

Paola 

Oliveira 

1. “Desafio de verão: 1ª etapa do 

plano de 45 dias para arrasar no 

biquíni”. 

1. 

“Cardápio+treino”. 
 1. “Liso por mais 

tempo, os produtos 

certos para depois da 

progressiva.” 

2. “6 kg mais magra e 

supersarada”. 

1. “O fim da celulite está 

no seu intestino”. 

2007 – 

Edição 

246 

 

 

 

Luiza 

Brunet 

1. “Desafio de Verão: (2ª parte) Perca 

3 kg e concorra a 4 viagens de 

navio”. 

2. “7 kg: A dieta ortomolecular e 

outros segredos para chegar assim 

aos 45 anos”. 

3. “Os doces light de Paola Oliveira.” 

1. “O biquíni que 

acerta o seu 

corpo: 40 

modelos lindos!” 

 

1. “Os novos 

cremes 

anticelulites 

+ massagem 

para dobrar o 

efeito”. 

 

******** 

 

**************** 

(continua)
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(conclusão Quadro 3) 

Ano Garota da 

capa 

Dietas Atividades 

físicas 

Moda Beleza Saúde 

2017 – 

Edição 

365 

Fernanda 

Gentil 

1. “Queime até 1000 calorias”. 

2. “O que colocar no seu cardápio...”. 

3. “O cansaço sabota sua dieta? 10 

alimentos práticos e fit para o jantar 

não acabar em pizza.” 

1. “Luta” 

2. “Treino 

intenso...” 

 1. “Beleza negra. 

Dicas lacradoras das 

mulheres que são 

referência nas redes 

sociais.” 

1. “Luta + Ioga + 

Funcional 

2. #ATITUDE 

BOAFORMA 

2017 – 

Edição 

373 

 

 

 

Rafa Brites “-1 kg de gordura por semana – A 

dieta que alterna dias com e (quase) 

sem carbo para: ganhar músculos, 

evitar o efeito platô e reduzir a 

barriga.” 

2. “Receitas low carb que ajudaram a 

chef Izabel Álvares a perder 40 kg.” 

“Tá difícil ficar 

firme no treino? 

Veja a estratégia 

certa pra você.” 

***** “Os 42 melhores 

produtos de beleza do 

verão + faça as pazes 

com seu cabelo.” 

****************** 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tendo em vista as temáticas abordadas no quadro apresentado, percebemos que, no 

intuito de alcançar o objetivo de persuadir os leitores a aderir ao programa do corpo ideal, a 

revista faz uso de algumas das regras interacionais promulgadas pela coletividade.  

 

5.6 Regras interacionais  

 

De acordo com Couto, Couto e Borges (2015, p. 113), a fim de que haja uma eficácia 

na interação comunicativa se faz necessária uma comunhão entre falante e ouvinte e, para que 

isso aconteça, um canal de comunicação deve ser aberto e depois fechado ao final da 

interação. Segundo Couto (2017), a comunhão, do ponto de vista da linguística ecossistêmica, 

é “a criação de uma predisposição nos indivíduos que estão juntos em determinado espaço 

para que isso se dê”, é a preparação do cenário para que a comunicação aconteça. Na ótica da 

ADE, a partir do momento em que os discursos contra o sofrimento evitável forem postos em 

prática, a comunhão está sendo estabelecida, pois se trata de uma maneira de minimizar os 

conflitos existentes na sociedade.  

Há alguns casos em que a comunhão entre os falantes não acontece, o que Couto 

(2017) chama de descomunhão. O autor parte da ideia de que as pessoas podem fazer parte de 

uma mesma família e estar em um mesmo ambiente, no entanto, se não houver uma 

predisposição para a comunicação, haverá, então, a descomunhão.  

Com a expansão da tecnologia e a criação das redes sociais isso passa a ser cada vez 

mais frequente. Tomemos como exemplo um casal de namorados que está jantando em um 

restaurante. Se ao invés de se comunicarem um com outro estiverem se comunicando com 

outras pessoas em suas redes sociais diz-se que estão em um estado de descomunhão, visto 

estarem juntos fisicamente, mas alijados mental e socialmente. 

Alguns exemplos de abertura de um canal de comunicação são expressões como “olá” 

e “bom dia”, ao iniciar-se um diálogo, e “Obrigada” e “Adeus”, ao finalizá-lo. Sendo assim, 

“é uma predisposição para a comunicação, mesmo que ninguém diga nada (COUTO; 

NENOKI DO COUTO; BORGES, 2015, p. 113).  

Nesse sentido, para estabelecer a comunicação apresentamos o quarto elemento da 

EIC, as regras interacionais, que são os traços comportamentais indispensáveis para que o 

processo de interação comunicativa tenha eficácia, como, por exemplo, o olho no olho, o 

posicionamento do falante em relação ao ouvinte, a relação de proximidade, dentre outras 

maneiras de se estabelecer a comunicação (NENOKI DO COUTO; ALBUQUERQUE, 2015). 
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Nessa perspectiva, notamos nas capas das revistas, algumas das regras da comunicação 

face a face, em razão de o falante, por exemplo, interagir com o ouvinte por meio do olhar da 

garota da capa. Há outros modos de interação entre (F) e (O), os quais são destacados aqui. O 

primeiro deles é a questão da leitura. No Ocidente é feita uma leitura de cima para baixo e da 

esquerda para a direita e, nesse sentido, o leitor precisa diferenciar, na capa da revista, seus 

elementos de diagramação: título, fotografia, blocos de leitura, data, ano de publicação, valor e 

número para que possa dispor das informações necessárias para o leitor. 

Nesse fator de leitura, a interação entre falante e ouvinte acontece já na capa, o 

primeiro contato das leitoras; esse é o chamariz para a leitura das matérias que a compõem. 

Para que isso ocorra, os primeiros elementos em evidência são, no caso do texto verbal, o 

título, que traz um efeito de testemunho com a apresentação do nome completo da garota da 

capa: “Gabriela Duarte” e “Luíza Brunet” (1997), “Paola Oliveira” e “Luíza Brunet” (2007), 

“Fernanda Gentil” e “Rafa Brites” (2017), de maneira a validar o discurso proposto pelas 

revistas, pois “é devido ao desejo dos indivíduos de se assemelharem aos que são 

considerados superiores, àqueles que resplandecem pelo prestígio e pela classe, que os 

decretos da moda conseguem difundir-se” (LIPOVETSKY, 1989, p. 53).  

Essas escolhas que compõem as capas das revistas são estratégias de efeito 

testemunho, uma forma de dar credibilidade à revista e fazer com que os sujeitos leitores 

comprem a ideia de ter seus corpos delineados como os das atrizes. Esse efeito é uma 

estratégia muito utilizada na publicidade, já que produz a sensação de que as imagens das 

garotas da capa chamam pelos leitores. É como se dissessem: “estou realmente aqui e estou, 

de fato, falando com você” (ECO, 1984, p. 188).  

Podemos observar uma predisposição para a comunicação com os leitores nos 

seguintes trechos: 

 

Sou vaidosa, mas não faço do culto ao corpo uma neurose. (Gabriela Duarte, 1997). 

 

Engordei 25 kg na gravidez e me senti com o corpo mais lindo do verão! Trazer uma 

nova vida ao mundo deve ser o momento de maior autoestima de uma mulher. (Rafa 

Brites, 2017). 

 

Nos trechos apresentados as atrizes se mostram mais próximas das leitoras, pois o uso 

do pronome pessoal em 1ª pessoa torna possível essa sensação de proximidade, uma vez que 

os discursos passam um ar de confidência. Dessa forma, as leitoras, ao entrarem em contato 

com esses discursos, criam laços de afetividade e talvez compartilhem as mesmas situações. 

Além disso, percebemos que os trechos selecionados demonstram que a ideia de um padrão 
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corporal existe, no entanto, apesar disso, ambas legitimam um discurso de aceitação do corpo 

que se tem. No caso de Gabriela Duarte, ela afirma que, mesmo sendo vaidosa, não é 

obcecada pelo corpo padronizado.  

Já Rafa Brites mostra que, mesmo tendo engordado na gravidez, considera que a 

maternidade é o momento de plenitude da mulher: é nesse instante que ela dá continuidade à 

perpetuação da espécie. Segundo Sanchez (2011, p. 21), o ser humano tem a capacidade de se 

‘autorreproduzir’, o que ele chamou de autopoiese. Ainda segundo esse autor, todo ser vivo 

está em constante modificação, “buscando acoplar-se com o meio em que vive, adaptar-se a 

ele e, para tal, modificar-se ao mesmo tempo em que modifica o próprio meio. De acordo com 

ele, o corpo é o primeiro meio ambiente do ser humano. Nessa perspectiva, a atriz explica que 

o fato de haver ocorrido uma modificação corporal por conta da maternidade não atingiu a sua 

autoestima, levando-se em conta que a gravidez foi o momento em que se viu responsável por 

dar vida a outra vida. 

Podemos observar esses elementos da EIC também na relação entre os textos e as 

imagens trazidas nas capas das revistas. Os textos se completam às imagens para que a 

mensagem seja entendida pelo leitor de forma mais inpactante, pois tanto os textos, quanto as 

imagens passam a ideia de bem-estar e felicidade. 

 

[...] Em textos impressos, a palavra é o elemento fundamental, enquanto os fatores 

visuais, como o cenário físico, o formato e a ilustração, são secundários ou 

necessários apenas como apoio. Nos modernos meios de comunicação acontece 

exatamente o contrário. O visual predomina, o verbal tem a função de acréscimo. A 

impressão ainda não morreu, e com linguagem já se deslocou sensivelmente para o 

nível icônico. Quase tudo em que acreditamos, e a maior parte das coisas que 

sabemos, aprendemos o compramos, reconhecemos e desejamos, vem determinado 

pelo domínio que a fotografia exerce sobre nossa psique. E esse fenômeno tende a 

intensificar-se. 

 

Por sua vez, no discurso icônico o efeito de testemunho se dá também pela presença 

do rosto da garota da capa, que aparece no centro óptico da imagem, isso quer dizer, o ponto 

primeiro de acesso do olhar à imagem. Outro elemento que configura o testemunho é a 

própria assinatura da revista, que vem na forma de título sob o aspecto da logomarca. 

Enquanto efeito visual, o título ocupa o topo. O título das capas leva o nome da revista, Boa 

Forma, que segundo o site
10

 da revista, significa mais que um corpinho bonito, é um estilo de 

vida saudável. Esse slogan demonstra que a revista enfatiza não só um corpo idealizado, mas 

também a importância de que hábitos saudáveis levam a um corpo saudável. 

                                                           
10

 Disponível em: http://publiabril.abril.com.br/marcas/boa-forma/plataformas/revista-impressa#/circulation. 
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Figura 31 – Rosto – centro óptico 

 

 

 

 

 

 

 

1997/1                                      2007/1                                          2017/1 

 

1997/2                                      2007/2                                          2017/2 

 

As garotas das capas de 1997 são Gabriela Duarte e Luíza Brunet. Gabriela é uma 

jovem atriz, de estatura mediana, olhar angelical, sorriso meigo, comedido e rosto quase sem 

maquiagem, demonstrando naturalidade. A ideia de juventude é salientada não só por meio da 

imagem da modelo, como também por meio dos textos. A exemplo disso, temos “4 pôsteres 

de ginástica para modelar o corpo todo” e “Dieta da juventude”. 

O léxico “modelar” traz a concepção de dar forma a algo ainda informe, ou seja, dar 

forma a um corpo jovem, forte e rígido, que ainda não sofreu com a ação do tempo, como no 

caso da atriz Gabriela Duarte, aos 23 anos de idade. Essa ideia é também ressaltada no tipo de 

dieta proposta pela revista. Para permanecer jovem como a atriz, não basta fazer qualquer 

dieta, mas sim a “dieta da juventude”. 

Nesse mesmo ano, Luíza Brunet, a modelo de 35 anos, deu à luz ao filho Antônio e 

isso fez com que ela buscasse a ajuda de um profissional para remodelar seu corpo, como 

podemos observar no recorte a seguir: “LUÍZA BRUNET: ela remodelou seu corpo com a 

ajuda de um personal trainer”. 

Rosto – centro óptico 
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Ao utilizar o vocábulo “remodelar” há uma menção à ideia do homem primordial, 

descrito no livro de Gênesis 2:7, que diz: “Jeová Deus modelou o homem com a argila do 

solo.” No trecho em destaque, o homem assume a posição do criador, pois ele é responsável 

por esculpir o corpo que, em decorrência da maternidade, teve suas formas alteradas. Ao 

remodelar esse corpo, assim como em Gênesis, o homem faz dele imagem e semelhança do 

que vem a ser esse corpo ideal. Ademais, fazendo coro a Chevalier (2015, p. 495), essa ideia 

de semelhança atenua a de imagem, afastando qualquer noção de identidade, isto é, ao 

remodelar o corpo da modelo, o personal trainer torna o corpo dela um padrão a ser seguido, 

afastando, assim, qualquer marca identitária da mulher comum. 

Ao contrário de Rafa Brites, que se sentiu plena com a maternidade, Luíza percebeu a 

necessidade de uma remodelação do corpo em decorrência de sua profissão de modelo. Após 

a gravidez, demostrou uma preocupação com a imagem corporal instaurada no ano de 1997, 

que está relacionada ao conceito de corpo ideal, baseado na ideia de um corpo apenas magro e 

curvilíneo, ditado pelo mundo da moda. 

Paola Oliveira protagoniza uma das capas de 2007 e é dona de um sorriso 

descontraído, alegre e um olhar marcante. Foi eleita a mulher mais sexy do mundo em 2013. 

Mais uma vez, a capa de 2007 traz como garota Luíza Brunet, agora exibindo um corpo 

escultural aos 45 anos. 

Fernanda Gentil protagoniza a capa de 2017; é uma profissional de sucesso e mãe. 

Dona de um largo sorriso e um olhar receptivo, jornalista e comentarista esportiva, comanda o 

programa Esporte Espetacular, da Rede Globo, ao lado do também jornalista Felipe Andreoli.  

Rafa Brites, também capa da revista Boa Forma de 2017, é repórter do programa Mais 

Você, mãe e casada com Felipe Andreoli. 

Mediante o exposto, podemos observar que as estratégias de efeito testemunho 

apresentadas geram um sentimento de credibilidade diante do leitor, já que, como já dito, as 

imagens reforçam o desejo e a esperança das leitoras de alcançarem esse corpo idealizado. 

As regras sistêmicas também fazem parte das regras interacionais, isto é, existem para 

que a comunicação seja eficaz, contribuindo no sentido de informar a quem e o que fez 

determinada ação. As capas das revistas, além de interpelarem por meio da imagem, também 

o fazem por meio das chamadas das capas. Inicialmente, observamos como esse recurso 

acontece nas imagens. 

A forma de interpelação direta às leitoras acontece já no título: o topo do olhar é a 

entrada da imagem, por isso a escolha do tipo de letra costuma ser totalmente apelativo e, às 

vezes, até imperativo.  
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A tipografia se modificou em decorrência do progresso da história, sucumbindo ao 

estilo de vida e às mudanças culturais, assim como a moda, a arquitetura e a linguagem. 

Assim sendo, um novo conceito surgiu “com a revolução industrial: o da propaganda. 

Primeiramente, os profissionais selecionavam os tipos modernos e faziam com que os pontos 

grossos ficassem ainda mais espessos” (WILLIANS, 1995, p. 85). 

É possível observar esse tipo de tipografia nas capas de 1997, que traz a letra do título 

em caixa alta do tipo decorativo, um estilo diferente, divertido e utilizado para manipular as 

emoções. Isso pode ser visto também na escolha da cor alaranjada, que, segundo Heller 

(2013), remete à recreação e à sociabilidade. Além disso, Williams (1995) afirma que cores 

fortes como o laranja governam a atenção do outro.  

Nas capas de 2007 e 2017, o tipo de letra é diferente, o chamado no francês e também 

no inglês de sans serif, que significa “sem serifa”, ou seja, não há uma mudança do grosso 

para o fino e as letras têm sempre a mesma espessura. Quanto à cor, há recorrência do branco 

nas quatro, o que remete à perfeição. 

 

Figura 32 – Características das capas da Boa Forma de 1997 

    

                                                               

Fonte: Edições de 1997. 

 

 

 

 

 

Títulos em caixa 

alta, tipo 

decorativo 

Chamadas em caixa baixa 

do lado esquerdo com a 

disposição de textos sobre 

a imagem, propiciando a 

noção de aproximação dos 

textos. 

Nome da 

editora: azul 

tanto em uma 

quanto na 

outra. 
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Figura 33 – Características das capas da Boa Forma de 2007 

     

Fonte: Edições 2007. 

 

 

Figura 34 – Características das capas da Boa Forma de 2017 

        

Fonte: Edições 2017. 

 

 

 

A interpelação provocada no discurso icônico pelo uso da tipografia se dá também 

pelas chamadas de atenção com o uso da caixa alta nas palavras “CABELO” e “CIGARRO” 

(1997/1); “QUAL A BICICLETA CERTA PARA VOCÊ?”, “GINÁSTICA SOB MEDIDA”, 

3 ESTILOS DE VIDA, 3 DIETAS DIFERENTES”, “O QUE VOCÊ NÃO DEVE FAZER 

COM OS PRODUTOS DE BELEZA” (1997/2); “CARDÁPIO + TREINO”, “O FIM DA 

CELULITE” e “DESAFIO DE VERÃO” (2007/1); “- 7 Kg: A DIETA 

ORTOMOLECULAR”, “OS NOVOS CREMES ANTICELULITE” e “45 ANOS” (2007/2); 

Título em caixa 

alta tipo sem 

serifa. 

 sem  
Chamadas da 

capa em caixa, 

no lado 

esquerdo 

oscilando em 

caixa baixa e  

caixa alta.  

Nome da editora:  

Abril tanto em uma 

quanto na outra. 

Título em 

caixa alta tipo 

sem serifa. 

Chamadas em caixa 

alta dispostas do lado 

esquerdo e direito 

dão maior destaque à 

imagem e maior 

organização. 

Nome da 

editora: 

Abril 
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“SEM MEDO DE SE MOLHAR”, “EM CASA” e “SUA DIETA?” (2017/1); “- 1 Kg DE 

GORDURA POR SEMANA”, “BELEZA DO VERÃO” e “FIRME NO TREINO” (2017/2). 

Além da caixa alta, o uso do negrito também é um elemento que confere a interpelação 

e a convocação do olhar do outro, estando presente em todas as capas e na grande maioria dos 

blocos de leitura. Para além disso, há também, no discurso icônico interpelativo, o uso do 

realce na cor laranja e amarelo, respectivamente em “dieta da juventude” e “grátis”, no 

exemplar do ano de 1997. 

Ao observar os elementos proxêmicos nas capas, uma regularidade se faz presente na 

forma de interpelação direta do falante em relação ao ouvinte, visto que a interação 

comunicativa ocorre no momento em que a leitora tem a sensação de que há uma troca de 

olhares entre ela e a garota da capa, produzindo, assim, um efeito de realidade, de uma 

personalização da mensagem, um mecanismo chamado, conforme Eco (1984 apud 

SALBEGO, 2008), de interpelação por meio das imagens. Essa interpelação é um modo de 

abertura para um canal de comunicação entre falante e ouvinte que se configura num hábito 

interacional.  

Como se pode observar, nas imagens acima, a leitora se posiciona frente a frente à 

imagem estampada na capa da revista, voltando seu olhar diretamente para o rosto, mais 

especificamente para o olho da modelo-capa. Em qualquer ângulo que a revista for 

posicionada a sensação de olhos nos olhos permanece, “sua escolha é determinante, pois é o 

que reforça [...] a impressão de realidade vinculada ao suporte fotográfico” (JOLY, 2003, p. 

95). Vários estratagemas são utilizados para que o falante apareça no texto, uma vez que “o 

enquadramento é um tipo de escolha enunciativa que denuncia a presença do enunciador e 

também produz efeitos de realidade” (SALBEGO, 2008, p. 50).  

O mesmo mecanismo ocorre também no discurso verbal quando apresentado nas seis 

capas: a interpelação direta ao leitor é uma chamada de atenção, pois o sujeito escritor está 

“pressupondo” uma solicitação do potencial leitor, de certa maneira levando-o em conta, 

supondo que as indagações atinjam quem se identificar com a solicitação. No entanto, esse 

atendimento só se completará com a recepção do leitor que, em princípio, tentará recuperar a 

“intenção” do escritor, no caso do texto, em forma de comportamento (COUTO et al., 2016). 

No trecho “Gorda demais ou magra demais? As consequências de estar fora do seu 

peso ideal” (BOA FORMA, 1997), o advérbio de intensidade, “demais”, traz uma carga no 

sentido negativo aos adjetivos “gorda” e “magra”, uma vez que dá a entender que a leitora 

precisa fazer mudanças em vida para atingir os padrões de beleza sinalizados pelo falante F. 

Mesmo que não esteja explícita, a ideia é a de que estar fora do peso traz sérios prejuízos. O 
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substantivo “consequências” sinaliza que algo estará errado, apelando, assim, para o discurso 

do medo.  

Há também uma pré-solicitação que acontece por meio de uma solicitação-pergunta 

acompanhada de uma afirmação: “as consequências de estar fora do seu peso ideal”. Destaca-

se, aqui, a noção de meio ambiente social, pois nota-se que as inter-relações subentendem os 

valores mobilizados pela sociedade, como, por exemplo, o valor do corpo magro demais que, 

assim como o gordo demais, trazem complicações para a saúde. Mediante essa afirmação, a 

chamada convida a leitora a pensar nos transtornos que maus hábitos alimentares podem 

causar e traz um alerta quanto a isso. Como já dito, o atendimento a essa solicitação-pergunta 

não ocorrerá por meio de uma satisfação verbal, contudo, se realizará por meio de um 

comportamento, que acarretará em mudança dos hábitos alimentares das leitoras para que não 

estejam fora do peso ideal e nem corram o perigo de sofrer alguma consequência que coloque 

a saúde em risco.  

Na década de 1990, surgiram muitos casos de doenças relacionadas a hábitos 

alimentares inadequados e a revista não poderia deixar de lado assuntos tão debatidos na 

época, como a anorexia e a bulimia. Por meio de um discurso científico, a revista deixa claro 

que não concorda com atitudes desequilibradas no tocante à má alimentação e retoma a ideia 

proposta em seu slogan: o corpo saudável importa mais do que um corpo bonito. As doenças 

relacionadas aos distúrbios alimentares são patologias relacionadas ao culto ao corpo. A 

revista mostra que está cuidando das leitoras ao chamar a atenção delas no tocante aos abusos 

em relação às práticas alimentares.  

A ADE adota o princípio da ecologia profunda proposto por Naess, que defende a vida 

e luta contra o sofrimento sempre que este puder ser evitado. A morte, segundo Couto, 

Nenoki do Couto e Borges (2015, p. 130), “é o maior sofrimento por que um ser vivo pode 

passar”. É inevitável no sentido biológico da vida; todo ser humano um dia morrerá, no 

entanto, há momentos em que ela pode ser evitada, como no caso de transtornos alimentares, 

que podem levar à morte.  

Como já apresentado, o cenário é o espaço onde as interações acontecem, é o ambiente 

em que os personagens estão inseridos, as capas da revista. Quando os editores pensam na 

forma como os elementos verbais e icônicos ficarão dispostos no cenário eles estão 

organizando métodos de leitura, a fim de que elementos como as imagens e os textos façam 

sentido e obedeça a certa hierarquia na organização dos assuntos.  

Dessa forma, para que as interações entre F e O ocorram, a revista Boa Forma possui o 

mesmo método de leitura em todas as edições aqui apresentadas. Segundo Robin Williams 
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(1995), a qualidade do material visual apresentado depende muito de algumas regras basilares 

de diagramação, como a aproximação, que consiste no agrupamento de títulos e subtítulos e 

na criação de blocos de leitura. Os blocos de leitura são os agrupamentos de assuntos 

relacionais nos textos publicitários, no caso as capas das revistas. Isso faz com que o layout 

pareça mais organizado. 

Esses blocos podem ser alinhados à esquerda ou centralizados, em razão de o leitor 

tender a criar linhas invisíveis e, por isso, algo desalinhado pode trazer a sensação de 

desconforto visual. O contraste é outro recurso visual para chamar a atenção do leitor nas 

capas, pois o foco se inclina a ser direcionado para o elemento em destaque, nesse caso os 

tipos de letras, distintos para as chamadas e para o título da revista, que se alternam entre 

traços largos e finos (WILLIAMS, 1995).  

Percebemos que esses blocos de leitura se mantiveram da mesma maneira nos anos de 

1997 e 2007. As imagens estão dispostas do lado direito da página e as chamadas se 

sobrepõem a elas, destacando tanto imagens, quanto textos. Já nas revistas do ano de 2017 

notamos que os textos estão dispostos em torno das imagens, formando dois blocos de leitura. 

Essa disposição dos blocos confere mais destaque às imagens, deixando-as em evidência. O 

efeito criado é o de aproximação dessas imagens e o distanciamento dos textos, o que nos leva 

a pensar que, à medida que os anos passam, mais o corpo se torna representativo no 

imaginário coletivo, pois carrega traços sociais, culturais e históricos de uma sociedade que, 

de certa forma, prioriza mais um padrão corporal do que a diversidade. Sendo assim, o 

discurso posto nas capas é o da beleza e não o da saúde, pois o corpo saudável é decorrência 

de uma alimentação saudável e das práticas físicas. Podemos dizer que a visão de mundo 

dessa época está voltada para o culto ao novo, um novo tipo de ser humano, para uma nova 

sociedade que cultua o corpo. 

O modo como esses elementos estão dispostos nas revistas de 2017 atestam que a cada 

ano a cultura do corpo ideal e a imposição de um modelo de beleza se tornam indispensáveis, 

fator primordial para analisarmos como esses discursos afetam o meio ambiente natural, o 

social e o mental dos leitores. Sendo assim, uma reflexão sobre a importância do corpo na 

interação comunicativa entre os redatores da revista e as leitoras nos auxilia no entendimento 

dos hábitos de uma sociedade que cultua o corpo, como uma espécie de retorno ao culto à 

beleza da antiguidade clássica.  
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5.7 Diversidade 

 

A quarta categoria prevista pela Análise do Discurso Ecológica, diz respeito à 

diversidade. De acordo com Couto (2015, p. 102), “[...] Ela é importante para a vitalidade 

tanto do ecossistema biológico quanto do linguístico, e até do ecossistema cultural. Aceitá-la é 

respeitar a diferença por mais que nos incomode.” e “[...] Quem aceita a diferença é tolerante, 

tem uma atitude de humildade. Essa atitude pode levar a uma maior flexibilidade e a uma 

adaptação a novas situações”. 

A sociedade está em constante desenvolvimento, pois os discursos se modificam de 

acordo com o tempo, trazendo novas formas de ver o mundo que, tanto quanto “a cultura 

(inclusive a língua), são dinâmicos, estão sempre mudando, se adaptando às novas situações 

que a natureza (e a cultura) lhes apresenta.” (COUTO, 2015, p. 102). Nesse sentido, a revista 

se mostra intolerante quanto à diversidade, uma vez que os dados quantitativos confirmam um 

único padrão de vida que permeia a sociedade.  

Esses dados, que aparecem no discurso verbal, trazem números que produzem efeito 

de realidade, certificam o real a partir de um sistema lógico, que comprova esse discurso do 

corpo da atualidade, ou seja, o corpo em boa forma. Podemos observar que em todas as capas 

selecionadas os números aparecem com o objetivo de legitimar os discursos, sendo uma 

maneira de garantir aos leitores que, se houver a prática, a disciplina e a resiliência será 

possível ter e manter um corpo magro e saudável. Os números que aparecem nas capas não 

servem apenas para contar, também fornecem uma base de escolha para as elaborações 

simbólicas, visto representarem ideias e forças. Eles não são apenas representações 

aritméticas, são demonstrações de verdade (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 646-

647). 

Podemos constatar o que foi exposto nos trechos que seguem: “Perca 4 kg em 15 dias” 

(1997/1), “3 estilos de vida, 3 dietas diferentes” (1997/2), “Paola Oliveira 6 kg mais magra” 

(2007/1), “Luíza Brunet – 7 kg: A dieta ortomolecular” (2007/2), “Fernanda Gentil... (-5kq)”, 

“Queime até 1000 calorias” (2017/1) e “ -1 kg de gordura por semana” (2017/2). Os trechos 

selecionados mostram que o corpo ideal é “prescrito de outra maneira: pela insistência das 

escolhas individuais e a realização de si”, por meio do outro (VIGARELLO, 2006, p. 185). 

Para que haja equilíbrio, o ecossistema deve ser composto de organismos de várias espécies, 

sendo ele resistente a uma sociedade que marginaliza uns em detrimento de outros, privilegia 

um padrão, portanto, não aceitando a diversidade (COUTO, 2016, p. 213). 
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No discurso icônico o corpo é exibido do pescoço até o joelho, é redundante nas seis 

capas analisadas e aparece sob a forma do plano americano. Segundo Aumont (1993), o plano 

é a relação entre a distância da câmera e o objeto filmado, enquanto o plano americano, por 

sua vez, é aquele em que o cinema ensinou a ver um único personagem enquadrado não de 

corpo inteiro, mas sim da cabeça até a cintura, no máximo até o joelho. Esse plano não 

objetiva valorizar o ambiente, tampouco a feição humana, o foco está no corpo. 

Esse discurso que exibe o corpo funciona como um esquema de exclusão, como se 

aquela espécie apresentada, logicamente, fosse aquela que melhor se adaptaria à cultura e à 

contemporaneidade, pois as imagens confirmam aquilo que os textos propõem, ou seja, uma 

única forma, aquela que parece ser ideal. A revista utiliza esse recurso logo de início, na 

apresentação das garotas da capa, ao fazer uma solicitação em forma de informação, uma 

afirmação que contém informações. Dessa forma, a abertura do canal de comunicação foi 

realizada e o fechamento dele se dará com a atitude das leitoras em querer se parecer com a 

garota da capa. 

De acordo com a revista, o maior vilão dos programas de dieta é o cansaço, que ocorre 

em virtude, provavelmente, de uma vida agitada. As mulheres do século XXI são 

independentes, trabalham fora de casa, constroem famílias e ainda têm tempo para cuidar de 

si, são mais ativas e com muitos afazeres. Desse modo, a revista propõe, novamente, 

estratégias para que a leitora possa adaptar-se em meio a uma vida agitada, tentando facilitar 

sua rotina ao recomendar a elaboração de uma dieta saudável e que não comprometa seu 

momento de descanso.  

Nesse sentido, podemos notar que as capas têm, em comum, a mulher que tenta se 

adaptar ao mundo moderno, onde ela desempenha a função de uma jornada tripla: a mãe; a 

esposa, mulher feminina, sexy e a mulher que trabalha fora e ainda busca tempo para cuidar 

do corpo e da saúde. Essa mulher procura se adaptar a uma vida corrida, sendo assim, as 

capas trazem diferentes métodos para que as leitoras possam se adequar.  

No entanto, mesmo diante de uma diversidade de leitoras, percebemos que não há 

lugar para a diversidade, já que assuntos como a autoestima, estar bem com o peso e com as 

formas naturais do corpo não são mencionados nas capas. Isso indica que essas capas passam 

a concepção de que para a revista o perfil da mulher que lê a Boa forma deve ser de baixas 

medidas, não dando abertura para outro perfil de leitora, a que é feliz e bem resolvida com o 

corpo que tem.  

Notamos, também, que não há uma diversidade quanto à escolha das garotas da capa, 

pois o biotipo apresentado é sempre o mesmo. Em sua grande maioria, são mulheres magras, 
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de pele e cabelos claros e lisos, trazem o discurso da beleza “branca”. Isso pode ser 

evidenciado nas capas de 2007/1 e 2017/2, que trazem a ideia também de uma padronização e 

disciplina quanto à estrutura capilar, como visto nos trechos que seguem: “Liso por mais 

tempo os produtos certos para depois da progressiva” (2007/1) e “42 Melhores produtos de 

beleza do verão + Faça as pazes com o seu cabelo” (2017/2). 

É evidente que, de uma forma sutil, as capas das revistas demonstram que mulheres de 

cabelos lisos e domados por meio de tratamentos estéticos são as que mais se adequam a um 

padrão de beleza ideal. Levando em consideração o caráter prescritivo da revista, ao citar a 

ideia de “liso por mais tempo” e “faça as pazes com o seu cabelo” ela incita as leitoras a 

aderir a esse tipo de cabelo como sendo o mais bonito. Como dito no Capítulo 1 desta 

dissertação, os discursos relativos a uma padronização do corpo vêm sendo modificados ao 

longo dos anos. Na Idade Média tínhamos o discurso do corpo como fonte de pecado, na Era 

Moderna, o controle e governabilidade, e na atualidade, o discurso da homogeneização. Até 

certo momento do ano de 2017 havia uma padronização do ideal de beleza composto por 

mulheres de pele clara. No entanto, durante o ano de 2018 percebemos uma tentativa, por 

parte da revista, de se adequar à diversidade étnico-racial em voga. Essa atitude demonstra 

uma evolução no diz respeito à diversidade, pois, de acordo com Couto (2016), quem não 

evolui se extingue.  

Em vista do crescimento tecnológico e de novas formas de atingir o leitor, talvez essa 

seja uma explicação para que a revista tenha se expandido para o ambiente virtual e encerrado 

a revista impressa. Dessa forma, podemos dizer que ela também tenta se adaptar e evoluir de 

acordo com as práticas sociais, a fim de não ser extinta. 

 

5.8 Adaptação 

 

A terceira categoria a ser analisada à luz da Análise do Discurso Ecológica é a 

adaptação, que consiste em uma inter-relação, uma adaptação dos organismos ao meio e vice-

versa, significando viver em harmonia com o todo. “Trata-se da capacidade de os seres vivos 

ajustarem-se ao ambiente”, de forma a se adaptarem, posto que os indivíduos interagem no 

meio em que vivem (COUTO, 2012, p. 18). Nesse sentido, as capas das revistas convidam as 

leitoras, por meio da interação a saírem da inércia e adquirirem práticas saudáveis para 

garantirem a Boa Forma e modificarem seu estilo de vida.  

Essa categoria aparece tanto no texto icônico quanto no verbal sob a forma do 

imperativo e vocativo, como se nota nos excertos extraídos das capas da revista: “Entre você 
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também na luta contra o cigarro” (1997/1); “Qual a bicicleta certa para você?” (1997/2); 

“Participe e concorra a 4 viagens de navio” (2007/1); “Perca 3 Kg e concorra a 4 viagens de 

navio” (2007/2); “Queime até mil calorias” (2017/1); “Faça as pazes com o seu cabelo” 

(2017/2). 

As chamadas sugerem várias maneiras de incentivar as leitoras a terem disciplina e 

tentarem modificar seu estilo de vida. Nota-se, portanto, que nos enunciados os verbos no 

modo imperativo aparecem numa tentativa de incentivá-las, utilizando uma mensagem que 

requer uma tomada de posição, a fim de deixar os velhos hábitos alimentares para trás.  

O verbo “queimar”, transitivo direto, foi empregado no sentido de “eliminar”, todavia, 

a carga semântica contida nele implica esforço, no sentido de consumir calorias e eliminar 

algo ruim. Simbolicamente, o verbo queimar está diretamente relacionado à ideia de fogo, que 

traz, em sua simbologia, o sentido de transformação. “Nessa perspectiva, o fogo, na qualidade 

de elemento que queima e consome, é também símbolo de purificação e de regenerescência” 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, p. 443, 2015). É por meio da ação de queimar que as 

calorias desaparecerão. Assim, haverá a transformação de um corpo “gordo” em um corpo 

“magro”, pois assim a leitora conseguirá se adaptar para seguir não só o modelo de corpo que 

a sociedade impõe, mas também satisfazer o próprio ego. A partir do que foi discutido, 

entendemos haver, aqui, o mitema da transformação. 

Couto (2012) destaca, ainda, que o imperativo é um modo de solicitação, apesar de 

ainda “não ter sido estudado nessa perspectiva”. Contudo, essa é uma estratégia de persuasão 

recorrente nas duas décadas das revistas, o que Couto, Nenoki do Couto e Borges (2015) 

chamam de solicitação-ordem. Isso indica que uma ação deverá ser atendida pelo ouvinte, 

segundo os autores – “é uma espécie de ordem”.  

É o que se observa nas revistas selecionadas: 

1. Boa Forma de 1997: “Entre você também na luta contra o cigarro”. Apesar de estar 

implícito o imperativo, fica evidente que a revista está chamando a atenção da leitora. O 

discurso proposto é um discurso científico que apresenta os efeitos nocivos do fumo e a 

revista, por adotar um perfil de vida saudável, aconselha a leitora a também o seguir.  

A revista intima a leitora a aderir ao combate contra o fumo, uma vez que ela usa o 

verbo “entrar” no modo imperativo. O verbo em destaque incentiva a leitora a intervir na 

propagação do uso do cigarro. Esse discurso faz com que ela se torne uma disseminadora dos 

males que o tabaco causa. Já o vocábulo “também” evidencia a importância da leitora se 

incluir na luta contra o paradigma da normalização do cigarro. Nesse sentido, o discurso 

presente na capa assume o caráter interventivo proposto pela ADE, já que transmite o dever 
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de a leitora fazer sua parte nessa luta, assim como a revista, visto que esse termo indica 

equivalência. Nesse apelo, que convoca a leitora à batalha, há uma referência ao mitema da 

guerreira. Podemos observar esse mitema devido à redundância, ou seja, a repetição dessa 

mulher guerreira nos discursos.  

No final da década de 1980, a indústria do tabaco começou a sofrer as consequências 

dos efeitos prejudiciais de seu produto, tendo sido instaurados inúmeros processos contra ela. 

Segundo uma pesquisa realizada em 1977 pela BAT, “o hábito de fumar foi um fenômeno 

adolescente, que se instaurou principalmente entre os jovens de 15 e 16 anos” (VERGARA; 

AQUINO, 2003). Se esse era um fenômeno que estava em voga na época, a revista, voltada 

para a saúde, se apropria desse discurso para passar a falsa ideia de que ela realmente se 

preocupa com o bem-estar das leitoras. 

2. As capas da Boa Forma de 2007/1/2: “Desafio de verão 1ª etapa do plano de 45 dias 

para arrasar no biquíni”, “Desafio de verão (2ª parte) perca três kg, participe e concorra a 4 

viagens de navio”. Um subterfúgio usado pela revista é o de estímulo-resposta. Ela estimula a 

leitora a transformar seu corpo em 45 dias, prometendo um resultado garantido por meio de 

treinos diários e uma alimentação equilibrada. Desse modo, a leitora garantirá um corpo firme 

e saudável e, em contrapartida, receberá um bônus: uma viagem de navio para exibir o corpo 

conquistado através das técnicas apontadas pela revista. Isso lhe garante um atestado de 

veracidade e aumenta seu público-consumidor. Nesse trecho, a interlocutora é desafiada a 

batalhar pelo corpo ideal em apenas 45 dias, o que nos revela também o mitema da mulher 

guerreira. 

3. Boa Forma de 2017/1: “Queime até 1000 calorias em casa com uma aula 3 em 1: 

luta + ioga + funcional”. “Como na interação face a face a solicitação-ordem é dirigida 

diretamente ao ouvinte” (COUTO, 2012), os verbos “entrar”, “participar” e “queimar” 

mostram o que a leitora deve fazer. A escolha dos verbos no imperativo evidencia que o 

sujeito escritor quer que o sujeito autor deseje um corpo magro e esbelto e traz prescrições 

para essa busca. No entanto, essa ação só será efetiva a partir do momento em que ela for 

reconhecida socialmente. 

Os textos icônicos ou figurativos são “um tipo de contrato enunciativo, é um conjunto 

de procedimentos (estratégias enunciativas) destinados à produção de um efeito de sentido de 

realidade no discurso. Por meio desses procedimentos discursivos de iconização, 

reconhecemos” (SALBEGO, 2008, p. 46) figuras do mundo real. É um recurso utilizado para 

compor os textos verbais e conferir ainda mais veracidade ao discurso da revista. A imagem é 

construída à medida que se assemelha com o real. Assim, nas capas das revistas, a leitura das 
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imagens se dá por meio de recursos óticos para fazer conexão com a realidade, trazendo mais 

confiabilidade à leitora. Dentre esses recursos estão também os ângulos de câmera.   

Joly (2003, p. 95), afirma que 

 

[...] Alguns ângulos de tomada muito marcados estão vinculados por convenção a 

certas significações: o plongée e a impressão de esmagamento do personagem, por 

exemplo, o contre-plongée e seu engrandecimento. No entanto, é preciso lembrar 

que, por mais comuns que sejam, essas significações permanecem extremamente 

convencionais e nada têm de obrigatório. 

 

                Figura 35 – 1997              Figura 36 – 2007               Figura 37 – 2017 

                  
Fonte: Edição 1997/1          Fonte: Edição 2007/1                Fonte: Edição 201/1 

 

               Figura 38 – 1997             Figura 39 – 2007                Figura 40 – 2017 

                    
Fonte: Edição 1997/2          Fonte: Edição 2007/2               Fonte: Edição 2017/2 

 

O ângulo nas seis capas da revista Boa Forma permanece o mesmo, o contre-plongée, 

uma estratégia utilizada para trazer a ideia de engrandecimento do corpo das modelos. Tal 

artifício potencializa as imagens trazidas nas capas para que confiram um chamamento, 

propiciando-lhe um ar de profundidade, pois tudo está nítido na imagem, desde o primeiro 

plano até o fundo, o que confere a ilusão de que ela está próxima ao leitor, trazendo a ideia de 

uma visão quase natural. É como se as atrizes estivem falando com as leitoras. 

No que diz respeito à pose das modelos, em todas as capas elas estão posicionadas de 

frente, o que pode ser interpretado como referência aos usos sociais, uma vez que “encarando 
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o espectador olhos nos olhos, o personagem dá-lhe a impressão de ter com ele uma relação 

interpessoal” (JOLY, 2003, p. 106) de proximidade, de amizade. 

As revistas de 1997 trazem as atrizes Gabriela Duarte e Luíza Brunet nas capas: 

 

                        Figura 41 – Gabriela Duarte               Figura 42 – Luíza Brunet 

             
                               Fonte: Edição 1997/1                                     Fonte: Edição 1997/2 

 

Pode-se observar que as imagens estão posicionadas do lado direito da revista, com os 

subtítulos em caixa alta, destacados nas cores laranja, preto e azul, com fundo branco. Em 

relação às cores, há uma distinção entre as quentes e as frias. As cores quentes “favorecem os 

processos de adaptação e de ardor (vermelho, amarelo, laranja); tem um poder estimulante e 

excitante” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 279). Por sua vez, as cores quentes 

remetem aos “processos de oposição, de remate (azul, índigo, violeta); têm poder sedativo, 

pacificante” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 279). Todas as cores traduzem 

conflitos de forças presentes em todos os níveis da existência, a exemplo do branco, que 

representa as forças diurnas positivas e evolutivas (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 

279).  Pode-se observar nas capas um gestual passivo por parte das modelos, trazendo a ideia 

de uma mulher mais contida. De acordo com (Durand, 2012) a dominante digestiva nos 

remete ao imaginário de repouso e aconchego, pois as imagens demonstram a construção de 

um todo harmônico, em consonância com os discursos da época. 

O fundo branco presente nas duas capas simboliza a força, a luz e a vigília, remetendo 

à concepção de que para se alcançar esse corpo é preciso manter uma vigilância e disciplina 

quanto aos maus hábitos alimentares. Na primeira capa, o laranja utilizado na vestimenta e 

nas chamadas representa o fogo, que está ligado à transformação. Isso se confirma, uma vez 

que as chamadas convidam a leitora a modelar seu corpo buscando uma modificação. Na 
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segunda, as cores predominantes são o amarelo, também ligado à transformação; é a cor da 

esperança, está ligada à crença de alcançar o que se almeja, ou seja, o corpo ideal. O azul é a 

cor da certeza intuitiva, o que nos permite pensar que por meio de muita disciplina é possível 

alcançar o objetivo desejado (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015).  

As capas de 2007 exibem as atrizes globais Paola Oliveira e, mais uma vez, Luíza 

Brunet, que dividem com as leitoras a perda de peso aliada a uma dieta que, certamente, lhes 

trará ótimos resultados, assim como trouxe a elas, que estão 6 kg e 7 kg mais magras. 

 

                           Figura 43 – Paola Oliveira           Figura 44 – Luíza Brunet 

          
                              Fonte: Edição 2007/1                               Fonte: Edição 2007/2 

 

As cores presentes nas capas de 2007 são predominantemente o verde e o branco. A 

cor do abençoado, da paz e da harmonia, além de ser também a cor da vida vegetal da 

mocidade e da saúde. Chevalier e Gheerbrant afirmam que o branco simboliza também 

intemporalidade, fato que pode ser percebido nas duas capas, que trazem mulheres jovens em 

sua aparência, porém, de idades díspares. No caso de Luíza Brunet, uma mulher madura, a 

passagem do tempo contribuiu ainda mais para a manutenção do corpo, prolongando a 

juventude. A estética está acima de tudo. A revista vende a ideia de que quem tem saúde vai 

ser belo, no entanto, o belo é a imagem e semelhança dos mitos em diferentes tipos de mídias 

públicas. 

A seguir, as repórteres Fernanda Gentil e Rafa Brites estampam as capas de 2017. 

Fernanda mostra às leitoras que conseguiu modificar não só sua vida pessoal e profissional 

como também o seu corpo, aparecendo diante das leitoras 5 kg mais magra e feliz. Já Rafa 

Brites exibe um corpo escultural após ter engordado 25 kg na gravidez, atestando que é 

possível entrar em forma mesmo depois de uma modificação corporal tão significativa.  
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      Figura 45 – Fernanda Gentil                            Figura 46 – Rafa Brites 

                  
               Fonte: Edição 2017/1                                                     Fonte: Edição 2017/1 

 

Diferentemente das outras capas que trazem as cores quentes, as de 2017 evidenciam a 

cor azul, símbolo lunar da fertilidade e uma garantia de renascimento. No plano psíquico é a 

cor do pensamento, corresponde também à sabedoria, à beleza e ao fundamento, presente aqui 

na água. De acordo com (DURAND 2012, p. 102) a água também está ligada ao símbolo 

lunar, relativo à fecundidade, “é pela feminilidade que encontra o simbolismo aquático”. 

Também ligada ao sangue da menstruação. Com efeito, as duas repórteres presentes nas capas 

são mães, podem ser representadas por Ártemis, também conhecida como deusa da lua, da 

fertilidade e dos opostos. Aquela que protege e que destrói.  

Com efeito, temos a cor preta que simboliza o tempo e é também a cor da noite, das 

provações, do mistério e do sofrimento. Assim, o preto atrelado ao azul representa um novo 

curso de vida, uma nova história e todos os obstáculos transpostos ao longo da vida. 

Demonstra também o sofrimento que algumas mulheres encontram por não se encaixarem em 

uma sociedade que restringe e exclui em prol de um padrão corporal. 

Em relação ao ângulo, o enquadramento da imagem também direciona o leitor para o 

seu centro, o corpo, num movimento centrípeto. Embora os olhos sejam puxados para a 

imagem do corpo, a leitora não deixa de observar que há outros elementos a sua volta, os 

quais completam o sentido da imagem.  

Vimos que o fluxo interacional aqui se dá a partir de uma solicitação, uma das regras 

interacionais da Análise do Discurso nesse segmento. Como aponta (NENOKI DO COUTO 
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2013, p. 48), “[...] Sempre que alguém se dirige a outrem, faz uma solicitação. Se for 

atendida, teremos uma satisfação” (grifos nossos). 

Dessa forma, as capas sugerem, a partir de uma análise do meio ambiente social, que 

aceitar um corpo debilitado em virtude da má alimentação e da falta de atividades físicas 

significa não se adequar ao ideal de corpo proposto e, sendo assim, a revista instiga o desejo 

das leitoras a adquirirem um corpo magro, saudável e esbelto, por meio de muita disciplina e 

força de vontade. No entanto, a questão estética está acima da saúde, uma vez que o objetivo 

da revista não é apenas gerar saúde, e sim propor um ideal de beleza. A questão estética tem a 

ver com a padronização dos discursos da sociedade, ou seja, a inclusão de uns e a exclusão de 

outros. 

 

5.9 Evolução 

 

A sociedade é composta por uma grande diversidade e, para que haja evolução, é 

preciso, em certos casos, haver adaptação. O leitor da revista Boa Forma precisa se adaptar ao 

meio em que vive, onde os discursos sobre o corpo estão cada vez mais em evidência. Assim, 

as práticas de atividades físicas aliadas aos hábitos alimentares considerados saudáveis pela 

revista induzem à consolidação de uma sociedade cada vez mais preocupada com a beleza e 

com o envelhecimento.  

No entanto, é impossível negar que existem corpos diferentes, de baixa ou alta 

estatura, gordos ou magros, o que confere o equilíbrio em nosso ecossistema, como já dito 

antes. Porém, essas diferenças não aparecem nas capas das revistas. O discurso da revista nas 

três décadas sustenta a ideia de que estar fora do seu peso ideal é não estar saudável, segundo 

ela um fator crucial para a sobrevivência, por isso a necessidade de uma padronização. Assim, 

não cuidar da saúde traz consequências desastrosas ao corpo, pois aqueles indivíduos que não 

se adaptam e não evoluem, correm o risco de viver muito menos tempo devido a doenças 

provenientes de maus hábitos alimentares e sedentarismo. Dessa forma, de acordo com a 

revista, adaptar-se a um estilo de vida saudável é evoluir.  

Durante nossa análise pudemos constatar a repetição do discurso da busca pela 

juventude nas chamadas das capas de Gabriela Duarte (1997) e de Luíza Brunet (2007). Esse 

discurso da busca pela juventude se sobrepõe aos demais pela sua repetição redundante. Nas 

capas de 1997 temos esse discurso no nível da imagem, com a atriz Gabriela Duarte 

representando a típica imagem da ninfeta, jovial e bela como uma menina, mas, ao mesmo 

tempo, sexy, uma mulher que já sabe do seu poder de sedução, que advém de sua beleza 



113 

 

jovial. Podemos perceber essa atitude sedutora da imagem no seu gesto de insinuar um despir-

se ao colocar o dedo por debaixo do short e puxá-lo para baixo como se iniciasse sua retirada. 

Essa temática também se desdobra no texto verbal, explicitando esse tema na caixa de texto 

principal da capa da revista, que serve como chamariz para prender a atenção da leitora e 

levá-la a comprar a revista ao trazer o seguinte dizer: “Dieta da juventude”. A repetição se 

confirma de fato por sua insistência no tempo, pois podemos perceber, nas capas da modelo 

Luiza Brunet (1997 e 2007), essa luta contra o tempo e o envelhecimento pelo período de dez 

anos: uma modelo “linda” e com um corpo “escultural”, apresentada primeiramente em 1997, 

reaparece em 2007 prometendo à leitora que se pode “chegar assim aos 45 anos”. 

Por mais que haja um espaço de dez anos entre elas, o discurso da juventude ainda 

permanece, uma vez que o combate às faces do tempo, ou seja, as evidências da passagem do 

tempo no corpo (“o fim da celulite” – 2007/1 – e “os novos cremes anticelulite” – 2007/2) são 

evidenciadas por técnicas de manutenção e cuidados com o corpo (treinos, dietas, massagens, 

cremes etc.).  

Há uma isotopia entre as capas de 1997 e 2007 em torno dessa temática da juventude. 

Em 1997, temos ‘a dieta da juventude” na capa de Gabriela Duarte e na de Luiza Brunet, 

também desse mesmo ano, nas quais se apresenta um método para alcançar essa juventude: 

“modelar’ o corpo a fim de eufemizar, nele, os efeitos do tempo. Já nas capas de 2007 temos, 

em uma delas, Luiza Brunet e o seguinte enunciado: “e outros segredos para chegar assim aos 

45 anos”; em outra, Paola Oliveira, com a retomada do discurso do método de modelar o 

corpo como meio para esse “chegar assim” prometido: “Paola Oliveira 6 kg mais magra e 

super sarada cardápio + treino”. Essa temática é revisitada novamente pela capa de 2017/1 por 

meio do seguinte enunciado: “o que colocar no seu cardápio aos 20, 30, 40, 50 +”. Portanto, 

por mais que haja algumas mudanças nos enunciados e nos tipos físicos das modelos das 

capas, a temática da busca pela manutenção de uma juventude perdida permanece como 

angústia fundamental que permeia o discurso das capas nos três anos analisados; 1997, 2007 e 

2017. 

De acordo com Durand (2012), essa luta contra o tempo, representada nas capas das 

revistas pela luta contra os efeitos do tempo sobre o corpo por meio da estratégia do modelar é 

a atitude típica do regime diurno da imagem na sua relação com o tempo, encarando a morte 

pelo combate. Os trechos que seguem demonstram como os discursos relacionados aos 

cuidados com o corpo passam a ideia de longevidade e juventude. O primeiro deles, “Dieta da 

juventude” (1997/1), apresenta, na capa da revista, Gabriela Duarte, na flor da idade, 

esbanjando um ar de frescor e jovialidade. 
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E “A dieta ortomolecular e outros segredos para chegar assim aos 45 anos” (2007/2) 

tem o vocábulo “assim”, advérbio de modo, como referência à Luíza Brunet. É como se a 

revista apontasse para ela, a fim de demonstrar que é possível chegar aos 45 anos de idade 

com muita confiança e exibindo um corpo em forma. É interessante observarmos que, em 

1997, aparece o vocábulo “juventude”, mas, em 2007, usa-se a expressão “para chegar assim 

aos 45 anos”, ou seja, nesse ano não se retoma explicitamente o termo juventude, mas sua 

referenciação pelo seu contrário. Desse modo, na capa de 2007 a juventude já é algo que 

naturalmente se perdeu em algum momento, entre 1997 e 2007, e, portanto, instaura-se uma 

busca pela juventude, mas não a temática propriamente dita. É por isso que as revistas 

apresentam tantas dietas, exercícios, dentre outras estratégias e caminhos dessa procura 

constante por essa juventude perdida. E é justamente por esse caráter dilemático que esse 

tema da busca da juventude é uma temática mítica, pois, segundo Durand (1985, p. 245), o 

mito se configura como um discurso “que dispõe em cena personagens, situações, cenários 

[...] onde, de modo necessário, está investida uma crença, [...], da tensão antagonista 

fundamental a todo ‘engendramento’ do sentido”. 

Nessas capas de revistas o antagonismo fundamental é o da busca por uma juventude 

outrora perdida e, então, a estrutura persuasiva desse discurso se sustenta pela juventude 

perdida, pela possibilidade de recuperá-la e pela apresentação dos meios para que isso 

aconteça.  

Essa estrutura mítica pode ser observada em um dos mitos de origem fundadores de 

nossa cultura judaico-cristã ocidental: o mito de Eva. Nele encontra-se a seguinte lógica 

narrativa de construção dessa temática da juventude e da vida: havia ali no paraíso uma 

“arvore da vida” no meio do jardim (Gênesis 2, 9), preterida por Eva, que escolheu comer do 

“fruto do conhecimento do bem e do mal” (Genesis 3, 1-6). Como explica a narrativa bíblica, 

Deus expulsou a raça humana do paraíso para que ela não tivesse acesso à árvore da vida:  

 

Então, disse o SENHOR Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, 

conhecedor do bem e do mal; assim, que não estenda a mão, e tome também da 

árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O SENHOR Deus, por isso, o lançou 

fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o 

homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada 

que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. (Gen 3, 22-24, Bíblia, 

SBB, RA). 

 

Como consequência desse ato de Eva de preterir o fruto da árvore da vida pelo fruto 

do conhecimento do bem e do mal, além da expulsão deles do paraíso, a morte entra na 
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dimensão humana, ou seja, a vida e, consequentemente a juventude, é algo a ser resgatado de 

algum lugar ou tempo imemorial, pois no futuro o que está à espera é a morte. 

Nesse contexto, a narrativa de Eva entra para o imaginário da cultura ocidental como a 

de um estado anterior idílico que foi perdido e se instaura no plano imaginário ocidental como 

metáfora de toda busca. Portanto, nessa cultura, na qual um dos principais mitos fundantes é a 

narrativa de Eva, as buscas mais necessárias se fundamentam psiquicamente muito mais sobre 

uma nostalgia de algo imaginariamente perdido do que sobre um futuro glorioso a ser 

alcançado.  

É nesse sentido que o apocalipse bíblico termina, no seu último capítulo, com uma 

narrativa sobre novos céus e nova terra; “vi novo céu e nova terra” (Ap 21, 1), retomando o 

primeiro versículo da bíblia hebraica: “no princípio criou Deus os céus e a terra” (Gn 1, 1) e 

uma nova “árvore da vida”; “Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, 

que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, 

está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da 

árvore são para a cura dos povos” (Ap 22, 1-2). Essa leitura do paraíso ou da própria vida e, 

consequentemente, da juventude como algo a ser resgatado, é corroborada pelo famoso poema 

“O paraíso perdido”, de John Milton, assim como pelas leituras psicanalistas que veem no 

relato do paraíso perdido uma metáfora sobre a perda do aconchego uterino pela criança no 

momento do parto (FELISBERTO, 2013), e também pela teoria da saudade proustiana do 

tempo perdido nos famosos romances de Marcel Proust.  

Nessa perspectiva, podemos apresentar uma análise comparada entre a estrutura 

mitologêmica da narrativa de Eva e o discurso sobre o corpo apresentado nas capas da revista 

Boa Forma, demonstrando como a narrativa de Eva sustenta o discurso sobre o corpo das 

revistas “Boa Forma”, estabelecendo, com as leitoras, um elo afetivo, persuasivo e simbólico. 

Ao analisarmos a capa da revista cuja modelo é a atriz Gabriela Duarte, notamos uma 

isotopia entre algumas temáticas destacadas na capa da revista. A exemplo disso, a dieta 

enfatizada no texto da capa, pois seu título é realçado em cor vermelha, “dieta da juventude”, 

acompanhado do seguinte texto: “Perca 4kg em 15 dias, desintoxique o corpo e fique mais 

bonita”. Isso significa que, na dieta principal apresentada na capa da revista, a mensagem que 

serve como chamariz para que a leitora compre o periódico traz a seguinte relação de 

características da juventude: corpo magro (perca 4 kg em 15 dias), corpo saudável 

(desintoxique o seu corpo) e beleza (fique mais bonita). Se transformássemos esse discurso 

em uma frase mais propositiva teríamos a seguinte construção: se você, leitora, quer 

permanecer jovem, seja magra, tenha um corpo saudável e fique bonita.  
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Essa relação entre essas três temáticas é reforçada no decorrer dos outros textos da 

capa da revista. Partindo da lógica de que o título da mensagem está na parte realçada dela, o 

título da mensagem da capa seria “juventude” e no decorrer dos outros textos essa temática 

seria desenvolvida. Portanto, no parágrafo citado temos a tese defendida na capa de que 

juventude é igual à magreza, saúde e beleza; uma vez que se mostra essa tese há um objetivo a 

ser alcançado, já que a “dieta da juventude” é uma ação a ser executada, sendo enunciado nas 

outras caixas de texto como alcançar isso. Desse modo, são reforçados os procedimentos 

pelos quais se alcança a juventude: mantenha-se magra (livrinho com dietas e exercícios 

para viagem/as consequências de se estar fora do seu peso ideal), mantenha seu corpo e sua 

mente saudáveis (entre você também na luta contra o cigarro/não faço do culto ao corpo uma 

neurose) e mantenha-se bela (“sou vaidosa” – frase atribuída à modelo da capa, o modelo de 

comportamento apresentado pela revista/4 pôsteres de ginástica para modelar o corpo todo). 

A relação entre juventude, ser magra e saúde também pode ser percebida pelo seguinte 

enunciado da capa de 2007/1: “Paola Oliveira 6 kg mais magra e super sarada – cardápio + 

treino”. Esse elo entre saúde e beleza, representado, nesse discurso, como magreza, fica 

explícito no uso do termo “sarado”, um adjetivo que deriva do verbo “sarar”, ou seja, 

“recobrar a saúde” ou “curar uma ferida”, mas que é atualizado, nesses discursos, para “corpo 

modelado” ou “corpo musculoso”. 

Há, também, uma repetição dessa mesma mensagem na revista, de 2007, cuja garota 

da capa é a modelo Luiza Brunet. Nessa capa, a caixa de texto principal é preenchida pelos 

seguintes dizeres: “- 7 kg - a dieta hortomolecular e outros segredos para chegar assim aos 45 

anos”, com destaque para: “- 7kg”, que está em fonte muito maior do que as demais letras da 

caixa de texto; “Dieta hortomolecular”, com uma fonte também um pouco maior do que 

outras partes do texto, e “45 anos”, que está em negrito. Ou seja, temos, de acordo com os 

destaques realizados no parágrafo de apresentação da mensagem central da capa da revista, a 

seguinte estrutura: magreza (-7kg), alcançada por certo equilíbrio da saúde corporal, e (dieta 

hortomolecular), que tem como consequência a manutenção de certa juventude (para 

chegar assim aos 45 anos).  

Na comparação com a capa analisada anteriormente vemos uma inversão da estrutura, 

assim posta na de Gabriela Duarte: juventude/magreza/saúde/beleza. Na de Luiza Brunet, 

de 2007, temos magreza/saúde/juventude-beleza. Por mais que tenha havido alterações nas 

estruturas citadas, no fundo a mensagem continua sendo a mesma; a diferença está em qual 

dessas temáticas que compõe esse discurso os produtores do texto escolheram como isca para 

fisgar a leitora. Na primeira, a isca é a promessa de juventude; já na segunda, é a magreza. 
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Isso mostra certa mudança no entendimento que esses produtores do texto têm em relação aos 

seus públicos: os leitores da primeira teoricamente tinham como prioridade a juventude, 

enquanto os leitores da segunda a magreza.  

Para não parecer forçada a leitura do trecho “para chegar assim aos 45 anos” com a 

temática juventude-beleza, temos de preencher os vazios do texto atribuindo-lhes o 

conhecimento de mundo do leitor. O que está no não dito desse trecho é que culturalmente se 

entende que aos 45 anos não se tem um corpo belo apenas por mantê-lo magro e jovem, como 

o apresentado pela modelo Luiza Brunet. A promessa apresentada pela revista de que a leitora 

pode “chegar assim aos 45 anos” é a de uma quebra de expectativa em relação a um corpo aos 

45 anos, visto que a leitora não pode alcançá-lo sem seguir os direcionamentos ali apontados. 

Novamente, temos, nessa outra revista, essa relação entre juventude (chegar assim aos 

45 anos), ou melhor, a manutenção da juventude, e o corpo magro (-7kg), corpo saudável 

(dieta hortomolecular/cremes anticelulite) e beleza (o biquíni que acerta o seu corpo, 40 

modelos lindos). 

Sobre esse contexto sócio-histórico-cultural de produção desses discursos sobre a 

juventude e sua relação com o corpo e magreza, Courtine (1995, p. 83) afirma o seguinte:  

 

As estratégias de gerenciamento do corpo, que floresceram no decorrer dos anos 80, 

são sustentadas por uma obsessão dos invólucros corporais: o desejo de obter uma 

tensão máxima da pele; o amor pelo liso, o polido, o fresco, o esbelto, o jovem, 

soma-se à ansiedade frente a tudo que, na aparência, pareça relaxado, franzido, 

machucado, amarrotado, enrugado, pesado, amolecido ou distendido, além de uma 

contestação ativa das marcas do envelhecimento no organismo, chegando-se a 

considerar que essas metas obsessivas constituam uma negação laboriosa da morte 

que se aproxima. 

 

Percebemos, em termos de constituição de um discurso mítico, a elaboração de um 

discurso que apresente um modelo de resposta a uma angústia fundamental do ser humano, de 

uma resposta prática, que aponta ações a serem executadas para a formação de um modo de 

viver, cuja meta mais profunda é lidar com a passagem do tempo. Essa angústia fundamental 

é a base estruturante do discurso mítico, que, como formula Levi-straus (apud DURAND 

1985), se destina a sintetizar e a conciliar as entidades semânticas que se opõem 

paradoxalmente e são irreconciliáveis a partir da lógica clássica aristotélica. Segundo Durand 

(1985, p. 245), 

 

[o] aparelho dilemático da metalinguagem mítica será aplicado, preferencialmente, 

as grandes questões que a ciência positiva não pode responder, e que Kant já 

houvera classificado entre os sistemas de respostas antinômicas: em que nos 
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tornamos após a morte? De onde viemos? Porque existe o mundo e sua ordem? 

Porque a obrigação moral? E etc.  

 

Nesse sentido, as capas citadas trazem o discurso mítico da juventude construída, um 

processo de ações cotidianas a serem executadas para a manutenção dos traços fundamentais 

da juventude na perspectiva da revista: magreza, saúde e beleza que se voltam todas para o 

corpo. Construir essa juventude diariamente é construir e moldar esse corpo também 

diariamente. Ademais, a ideia de que a juventude deve ser construída é mantida por esse 

discurso de caráter impositivo, que exige uma ação constante de vigilância e exercício sobre 

esse corpo.  

Segundo Malysse (1997), os exercícios físicos personalizados para modelar o corpo, 

ou “malhação”, não devem ser encarados como um esporte ou algum tipo de um treinamento 

esportivo, mas um modo de conservação e de resistência a todas as formas de decadência 

física. Para Sudo e Luz (2007), o envelhecimento torna-se um estado aterrorizante a partir da 

perspectiva de que o tempo histórico perde o seu valor real. O mito da eterna juventude teria 

como consequência produzir corpos sem história, a partir dos quais as marcas do passado 

deveriam ser apagadas. Nessa busca contínua pelo corpo perfeito, as pessoas são 

pressionadas, por esse discurso dominante, a afastar o fantasma do envelhecimento, se 

esforçando extraordinariamente em dietas, tomando medicamentos e praticando atividades 

física. Além disso, algumas realizam intervenções mais radicais sobre seus corpos por meio 

de intervenções cirúrgicas, como cirurgia plástica ou lipoaspiração (PEREIRA, 2002). As 

ações desse policiamento do corpo e dessas práticas discursivas almejam construir a harmonia 

entre a juventude externa (no corpo) e o sentimento interno de juventude já adotado na 

dimensão discursiva (EDMONDS, 2002). Sendo assim, nesse discurso de massa a juventude 

de todas as gerações, passadas e “futuras”, é apresentada como possibilidade para a categoria 

trans-etária. O tempo vivido – o passar das gerações – é abolido em detrimento de um tempo 

mítico – onde a juventude é eternamente imobilizada. O indivíduo contemporâneo se opõe 

contra as vicissitudes de envelhecer. 

Então, para se construir essa juventude deve haver uma vigilância sobre esse corpo 

para mantê-lo sempre alerta, num constante exercício de construção corporal, em que se deve 

ter uma “atitude boa forma” (revista/Fernanda Gentil), “treino intenso que seca a barriga e 

turbina o fôlego” (revista/Fernanda Gentil), controlar “o seu cardápio aos 20 30 40 50+” 

(revista/Fernanda Gentil), queimar as calorias com “aula + ioga + funcional” 

(revista/Fernanda Gentil), “reduzir barriga – ganhar músculos” (revista/Rafa Brites), 

“cardápio + treino” para ficar “super sarada” (revista/Paola Oliveira). As outras revistas não 
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citadas nessa parte da análise também reforçam a ideia de que para se manter magra e 

saudável o corpo deve ser trabalhado, submetido a um controle de exercícios e dietas, a fim de 

construir essa magreza, saúde e beleza, que, como vimos, integra os elementos constituintes 

de um processo construtivo que engloba esse três elementos em um só: a construção da 

juventude. Nesse ínterim, o motivo argumentativo pelo qual se apresenta Luíza Brunet como 

alguém que chegou “assim aos 45 anos” é o de que, como todo herói mítico, ela é alguém que 

já trilhou a jornada a ser cumprida e permanece firme nela, pois constrói sua juventude por 

meio de seu desempenho e perseverança. É essa construção do corpo que mantém as 

características de juventude: apesar de ter “45 anos” ela é “assim”. 

Em suma, nesse discurso mítico da promulgação de um hábito e um estilo de vida que 

sustente a juventude temos o discurso mítico da juventude construída. Nas revistas, são 

mostradas as seguintes ações práticas dessa construção: construção de um corpo magro 

[queimar as calorias com “aula + ioga + funcional” (revista/Fernanda Gentil), “reduzir barriga 

– ganhar músculos” (revista/Rafa Brites), “cardápio + treino” para ficar “super sarada” 

(revista/Paola Oliveira)], a construção de um corpo saudável [desintoxique o seu corpo 

(revista/Gabriela Duarte), o fim da celulite está no seu intestino (revista/Paola oliveira), os 

doces lights de Paola Oliveira (revista/Luiza Brunet)], e a construção de um corpo belo 

[modelar seu corpo (revista/Gabriela Duarte), o biquíni que acerta seu corpo (revista/Luiza 

Brunet), plano de 45 dias para arrasar no biquíni (revista/Paola Oliveira)]. Portanto, há nessa 

estrutura mítica/discursiva o cerne do mito ou a temática mítica a ser desenvolvida: 

juventude construída e os respectivos mitemas constitutivos desse mito – construção de 

um corpo magro, construção de um corpo saudável e construção de um corpo belo, todos 

eles harmonizados isotopicamente pela ideia de que o corpo deve ser construído.  

Segundo Durand (1985), o discurso mítico é segmentável em “sequências ou reduzidas 

unidades semânticas”, denominadas por Levi-Straus como “mitemas”, que retomam de forma 

significativa a mensagem central do mito. Segundo o autor, o mito decompõe-se em alguns 

mitemas e mitologemas indispensáveis que lhe conferem, sincronicamente, o sentido 

arquetípico. Nesse caso, cada um dos mitemas apontados (construção de um corpo magro, 

construção de um corpo saudável e construção de um corpo belo) são retomadas e repetições 

da mensagem central dessa narrativa mítica da construção de uma juventude por meio da 

reconstrução do corpo.  

Já o mitologema, é o esquema-resumo mais abstrato do mito (DURAND, 1983), em 

que a determinação do mitologema se dá pela identificação dos mitemas, agrupando-os 

novamente em conjuntos ou constelações, observando a dinâmica a que remetem. Esses 



120 

 

mitemas ou mitologemas conferem ao mito, de forma indispensável, sincronicamente, o seu 

sentido arquetípico. Segundo Durand (1982, p. 74), o mitologema é a “reserva mitológica dos 

nossos antepassados culturais greco-latinos, que fornecem praticamente todo o arsenal 

mitológico encontrado em nossa cultura com outros nomes e com outros conteúdos culturais, 

mas cujos esquemas – os mitologemas – são idênticos”, ou quase idênticos, podendo passar 

por atualizações sócio-históricos-culturais. Desse modo, o mitologema é uma narrativa 

resumida e abstrata de uma situação mitológica, o esqueleto de uma obra. 

Nesse sentido, construção de um corpo magro, construção de um corpo saudável e 

construção de um corpo belo, são cada um, separadamente, um mitema que, por sua vez, ao 

serem agrupados em uma narrativa formam o seu esquema mítico, o mitologema, que 

respondem pela orientação e temática mítica, ou, como diz Durand, “o sentido arquetípico” da 

obra, que é a juventude/corpo construída (o). 

Na nossa cultura ocidental-cristã, matriz cultural ideológica na qual se insere a revista 

Boa Forma, muitas definições e regulamentações sobre o corpo e, principalmente, sobre o 

corpo feminino, têm suas origens nas narrativas bíblicas como fundamento ideológico-

moralizante dessa sociedade. É nesse sentido que Plínio Salgado – chefe da Ação Integralista 

Brasileira (AIB) – declarou que a mulher, na sua integralidade biológica e espiritual, 

realizar-se-ia na maternidade: “Toda ação da mulher no meio social tem que proceder desta 

função – a maternidade”. Ele fundamenta sua argumentação na seguinte leitura bíblica: Deus 

fez o homem e a mulher diferentes em sua essência, criando o homem à sua imagem e 

semelhança, enquanto a mulher foi criada da costela de Adão. Para Adão, depois da queda, 

Deus estabelece: “Tu tirarás dela (da terra) o sustento com muitas fadigas todos os dias da tua 

vida...” E à mulher designa: “Em dor parirás teus filhos, e estarás sob o poder do teu marido, e 

ele te dominará” (RAMOS, 2002). Diante disso, postulamos que a nossa orientação sobre o 

corpo feminino, advinda da cultura ocidental-cristã, se fundamenta muito sobre os 

fundamentos míticos fornecidos pela cultura judaica no seu texto sagrado, cujo exemplo 

mítico é a figura de Eva. 

Na narrativa mítica de Adão e Eva temos o mito do paraíso perdido, como já apontou 

John Milton no seu clássico texto. É a história de um casal originário que perde o seu estado 

original paradisíaco e tem de lidar com esse novo estado de coisas da vida fora do paraíso, ou 

seja, a vida como nós a conhecemos. Na narrativa bíblica, temos uma história de perda da 

imortalidade, de perda da juventude eterna: “Da árvore do conhecimento do bem e do mal, 

não comerás; porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás” (Genesis 2, 17, 

Bíblia Revista e Atualizada, SBB). Essa perda é apresentada, no texto bíblico, como 
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consequência da iniciativa da mulher: “Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, 

agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e 

deu também ao marido, e ele comeu” (Gênesis 3, 6). Como resultado direto dessa perda do 

paraíso e dos seus estados originais é apresentado, no mito de Adão e Eva, o início de um 

processo de desconstrução do estado original de seus corpos: desconstrução de sua 

vitalidade e força/saúde [“Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez; em meio 

de dores darás à luz filhos” (Genesis 3, 16) / “Em fadigas obterás dela o sustento durante os 

dias de tua vida [...] No suor do rosto comerás o teu pão” (Genesis 3, 17, 19)], desconstrução 

de sua eterna juventude ou o início de seu processo de envelhecimento [“No suor do rosto 

comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado; porque tu és pó e ao pó 

tornarás” (Genesis 3, 19)] e desconstrução da sexualidade/beleza da mulher: na narrativa 

bíblica; antes do pecado original, o homem nomeia a sua mulher de “varoa” porque ela havia 

sido feita a partir dele, o “varão” (Genesis 2, 23).  

Esse primeiro nome da mulher denota a semelhança entre os dois, em termos de 

características essenciais e valor de cada um, já que os nomes partilham da mesma raiz, mas 

marcam a diferença entre ambos por conta de suas diferenças sexuais, sendo a única diferença 

entre eles a partícula de marcação do gênero feminino na língua original (bíblia hebraica 

stuttgartensia). Já após o pecado original, na situação atual da humanidade, que perdeu o seu 

estado original paradisíaco, o homem esquece esse primeiro nome da mulher e a nomeia 

novamente, agora de Eva, que significa mãe (Genesis 3, 20). Sendo assim, essa mulher, que 

era definida por suas relações de igualdade ao homem em relação ao seu valor e capacidade, 

mas distinguida dele por sua sexualidade e beleza, faz esse homem compor um poema ao vê-

la pela primeira vez (“Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne”, Gênesis 2, 

23), reduzindo-a ao papel de mãe. Dessa forma, já podemos ver na narrativa bíblica a 

desconstrução da sensualidade e beleza da mulher por meio da redução do seu papel na 

sociedade em razão de sua função como mãe.  

Diante disso, ao compararmos os sentidos simbólicos da narrativa bíblica aos traços 

míticos presentes no discurso das capas da revista Boa Forma, como levantado anteriormente, 

podemos ver uma atualização nas capas da revista do mito de Eva por meio de sua inversão. 

Enquanto no mito de Eva temos uma mulher expulsa por Deus do paraíso, nessas capas há 

uma mulher que, em virtude de seus esforços, constrói um caminho de retorno ao paraíso, 

alcançando a imortalidade, ou pelo menos o que nos é possível, a manutenção da juventude. 

Nesse sentido, enquanto no mito de Eva há um caminho de saída do paraíso, nas capas da 

revista Boa Forma há um caminho de retorno.  
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Dessa forma, enquanto no mito de Eva temos a desconstrução da imortalidade e a 

consequente desconstrução de uma juventude eterna, frisada no texto bíblico pelo 

apontamento do início do processo de envelhecimento do ser humano, nas capas da revista 

Boa Forma temos a juventude construída, um caminho de esforço por meio do qual a 

mulher constrói seu corpo jovem. Do mesmo modo, enquanto no mito de Eva há o processo 

de desconstrução da saúde e vitalidade do corpo, frisado no texto bíblico pelas maldições 

de Deus sobre o homem e a mulher, que agem diretamente sobre os corpos de ambos (a fadiga 

e o suor ao homem/as dores e os sofrimentos à mulher), nas capas da revista Boa Forma são 

apresentadas práticas para a construção de um corpo saudável.  

Da mesma conjuntura, enquanto no mito de Eva há um processo de desconstrução da 

sexualidade e beleza da mulher por meio da redução desta à sua função como mãe, nas 

capas da revista Boa Forma há um processo inverso de construção de um corpo belo e 

sensual pela alimentação, exercícios e outros métodos ali apregoados.  

Essa lógica da referenciação do mito de Eva por sua inversão é comum no discurso 

midiático, principalmente naquele que se pretende sedutor. A personagem de Eva, que no 

discurso bíblico é aquela seduzida pela serpente, no decorrer da história ocidental assume a 

figura da mulher sedutora. Como afirmado acima, o nome Eva quer dizer mãe, ou a mãe de 

todos, por ter sido a primeira genitora. Historicamente, contudo, no ocidente cristão, Maria 

acaba assumindo para si essa figura da mãe; sobra, para Eva, ter sido a causadora da entrada 

do pecado no mundo. Nesse sentido, Eva será a figura padrão a que se retomará para a 

condenação de toda mulher a qual se atribua características de lascívia e de sensualidade 

(MOTA-RIBEIRO, 2000). Portanto, essa lógica de referenciar a narrativa de Eva por sua 

inversão já é uma tradição que se constituiu na história ocidental pelo processo de santificação 

de Maria como Mãe de Deus, sendo Eva a figura que se lhe opõe nessa lógica dilemática das 

narrativas míticas.  

Diante disso, a novidade apresentada pelo discurso das capas da revista Boa Forma em 

relação ao discurso mítico da narrativa bíblica de Eva é essa narrativa invertida; enquanto Eva 

representa o mito da perda do paraíso, a revista Boa Forma significa o mito da conquista do 

paraíso. Em termos dos elementos constitutivos desse discurso, a grande novidade dessa 

revista é a relação construída entre todos esses elementos do seu discurso e a ideia da 

magreza, uma vez que no mito de Eva não há nenhuma menção a isso, sendo a magreza, 

então, um valor atribuído ao corpo que não se fundamenta em nenhum tema universal mítico, 

mas tão somente em um padrão sobre o corpo construído a partir de determinações 

socioculturais de um momento histórico. 
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Portanto, o que podemos verificar, nessa análise comparada entre as capas da revista 

Boa Forma e o mito de Eva, é que as capas da revista atualizam esse mito pelo processo da 

inversão de seus mitemas e mitologema. Enquanto no mito de Eva temos os mitemas 

desconstrução da vitalidade/corpo do ser humano e desconstrução da sexualidade/beleza 

da mulher, nas capas da revista temos construção do corpo/saúde/magreza e construção 

da beleza/sexualidade/magreza. O elemento mais marcadamente histórico do contexto de 

produção das capas da revista Boa Forma, que produz o efeito de atualização do mito e 

mitemas e mitologema da narrativa de Eva, é a magreza. Da mesma forma, enquanto a 

temática mítica ou “sentido arquetípico” do mito de Eva é a desconstrução da juventude, na 

narrativa mítica das capas da revista Boa Forma trata-se da construção da juventude, ou, 

para mantermos a relação de constituinte e constituído entre as duas narrativas, a 

desconstrução da juventude/reconstrução da juventude, demonstrando o elo de 

continuidade entre os dois discursos míticos.  

 

5.10 Um olhar para a ecologia do corpo: os meios ambientes da boa forma 

 

O meio ambiente é considerado um dos pilares da ADE, consistindo no local onde as 

interações linguísticas ocorrem (COUTO, 2016). Nesse sentido, observaremos as capas das 

revistas em sua totalidade, para analisarmos como se dão as interações nos três meios 

ambientes: mental, natural e social, com o intuito de compreender como a corporeidade é 

construída, mantida e modificada a partir da interação linguística. Notamos que os discursos 

sobre a beleza e a padronização dos corpos contribuem para uma modificação corporal 

condizente com os valores sociais, culturais e, sobretudo, históricos, pois é a partir desses 

valores que emerge a corporeidade. É o que observamos nas chamadas das capas “Gorda 

demais ou magra demais? As consequências de se estar fora do peso” (1997); “Os novos 

cremes anticelulite + massagem para dobrar o efeito”; “Boot Camp, Treino intenso que seca e 

turbina o fôlego” (2017). 

Alguns dos modos de interpelação dos redatores da revista foram mostrados por meio 

da apresentação da EIC, como a postura das modelos, os olhos, a vestimenta, as cores e toda a 

diagramação, o que nos permitiu entender como os componentes linguísticos e 

extralinguísticos foram utilizados na construção dos sentidos nos discursos como um todo e 

quais efeitos foram produzidos. De certo modo, o cenário artificial apresentado, ou seja, as 

capas das revistas, nos propiciou reconhecer como acontecem alguns dos modos de interação 

comunicativa utilizados na publicidade para influenciar e persuadir os leitores. Sem embargo, 
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ainda se faz necessária uma reflexão sobre o corpo e a corporeidade, para entendermos o 

corpo em si “como um produtor de discursos” (SANCHEZ, 2011, p. 13).  

Sanchez (2011), na Ecologia do Corpo, afirma que o primeiro meio ambiente com o 

qual convivemos é o nosso próprio corpo. Em outras palavras, o corpo é a primeira morada do 

ser, ou seja, o primeiro meio ambiente ao qual ele pertence e com o qual se relaciona. Pode-se 

dizer também que o último. O útero materno equivale ao espaço onde o corpo está sendo 

constituído e está em constante interação com o meio. É nesse meio ambiente em que ele se 

desenvolve e se adapta para dar continuidade à evolução da espécie. Na tentativa de adaptar-

se ao mesmo tempo em que se modifica, modifica também o próprio meio em que vive. 

Esse corpo que se desenvolve é envolto por um meio externo constituído de uma pele, 

uma fisiologia e uma cultura na qual está inserido. Ainda segundo esse autor, uma análise 

ecológica do corpo parte de dois princípios: o primeiro deles é o de que nossa espécie é 

totalmente social, Homo Sapiens sapiens, uma vez que se constitui somente em grupo e, 

segundo, porque nossa estrutura regula, limita e possibilita diversas formas de nos 

relacionarmos entre nós e o meio externo.   

Mediante essa concepção, Sanchez (2011) salienta que o corpo é o lugar de encontro 

entre nosso universo simbólico, a cultura e os aspectos de nossa ancestralidade. No entanto, 

Durand “vai falar em imaginário e não em simbolismo, pois o símbolo seria a maneira de 

expressar o imaginário”, para esse autor, os sistemas simbólicos advém de uma visão de 

mundo particular, imaginária de uma dada cultura. da (ROCHA-PITTA, 2015, p. 17). 

Segundo Sanchez (2011), tais aspectos torneiam nossa corporeidade, ou seja, ela é construída 

não só por fatores biológicos e sociais, como também pelos culturais e históricos, ou seja, 

pelo imaginário da sociedade. Segundo esse autor, A corporeidade é a relação do homem com 

o meio ambiente. Dito de outra maneira, é ela que determina a forma de ser e estar nas redes 

de relações que o homem estabelece com o mundo. 

Nesse sentido, o estilo de vida está associado não só às escolhas pessoais, mas, 

sobretudo, está ligado a fatores fisiológicos, sociais, políticos, históricos, ideológicos e 

econômicos. Assim, partindo desse conceito, veremos essa relação das capas das revistas com 

o meio externo, ou seja, a interação entre os discursos veiculados e as leitoras e como eles 

circulam em sociedade. 
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             Figura 47 – Gabriela Duarte                Figura 48 – Rafa Brites 

             

                               Fonte: Edição 1997/1                                     Fonte: Edição 1997/2 

 

No ano de 1997, o discurso da cultura da magreza aparece com furor. Para contrastar 

com o exagero dos anos de 1980, as mulheres preferiam usar o mínimo de maquiagem e 

roupas mais básicas, que inspiravam estilos simples. Desse modo, observamos que o contexto 

de produção está relacionado com as ideologias que constituem o meio ambiente social da 

época, se relacionam com os modos de ver o outro e se ver. Outro fator que assevera essa 

condição minimalista são as modelos apresentadas nas capas, pois revelam a naturalidade da 

mulher da década de 1990 em contraste com a de 1980. 

Em analogia a Maria, essa mulher das capas é submissa e acolhedora, são símbolos de 

mãe e mulher ideal idealizada na época. Esse arquétipo ainda predominava na mulher da 

primeira metade da década de 1990, em razão de elas obedecerem a certas convenções 

sociais. Tal concepção fica evidente ao observamos as mulheres das capas, que simbolizam a 

mulher mãe e esposa, concepção essa que remete à imagem cristã do arquétipo de Maria, mãe 

de Jesus, que, segundo o Catecismo Católico
11

 é o modelo supremo de mulher pura e 

conservadora.  

As Figuras 47 e 48 revelam que as mulheres de 1997 buscavam mais o 

conservadorismo e eram mais contidas em relação à maneira de se portar na sociedade. Isso 

pode ser observado no modo como elas estão vestidas, no semblante do rosto e na postura. As 

modelos dessa capas estão vestidas com roupas de banho bem comportadas, como podemos 

observar nas partes do corpo escondidas pelo maiô de Luísa e no biquíni de Gabriela.  Esse 

                                                           
11

  CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. 3. ed. Petrópolis: Vozes; São Paulo: Paulinas, Loyola, Ave-Maria, 

1993. 
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fato se legitima quando o Brasil recebeu o Papa João Paulo II. Em uma missa campal com 

mais de dois milhões de pessoas, dentre elas católicas e fiéis de outras religiões, o pontífice 

proferiu um discurso sobre o conservadorismo e a defesa da família.
12

 Na pregação os Papa 

salientou a importância da manutenção do respeito e da moral na sociedade, talvez por esse 

motivo, a Revista tenha trazido esse modelo de mulher em suas capas. 

Desse modo, constatamos que a corporeidade é determinada, na década de 1990, a 

partir da evangelização difundida por uma das maiores instituições cristãs do Ocidente. Os 

discursos dessas capas nos mostram que a ênfase era a saúde e não a sensualidade. Segundo 

Marques (2012, p. 418), o homem, ao reconhecer “o corpo como um outro, um estranho, pode 

estar vulnerável e sujeito ao poder de outrem ou do próprio sujeito, que lhe impõe sua ação, 

boa ou má”. Essa asseveração nos mostra o impacto do conservadorismo religioso, que impõe 

certa postura em um momento no qual o Brasil passa por um rompimento com as regras 

morais e comportamentais, vividas pelos exageros da época passada. 

Ao analisarmos as capas, nos detemos no aspecto físico das modelos, que exibem 

corpos magros, porém, sem nenhuma definição muscular, tendo, portanto, um aspecto mais 

natural. Tal concepção remonta à ideia de que os discursos sobre o corpo que permeiam o 

meio ambiente mental da sociedade se manifestam desde a concepção do mito criacionista, 

pois está associado à busca da juventude perdida no paraíso. Assim como Deus criou o 

mundo, moldou e esculpiu o homem do barro, parte das pessoas tentam imitar essa criação 

por meio da busca por uma modificação corporal que as leve à perfeição. Nesse sentido, 

vemos a imagem de uma mulher que se preocupa com a saúde, com a perda da juventude  e, 

em decorrência disso, o corpo sofre essas ações. Sendo assim, compreendemos que o meio 

ambiente mental “é uma espécie de elo entre o natural e o social” (COUTO, 2016, p. 226). 

 

                                                           
12

  Disponível em: https://cbn.globoradio.globo.com/institucional/historia/aniversario/cbn-25-

anos/boletins/2016/09/28/1997-PAPA-JOAO-PAULO-II-VISITA-O-BRASIL-PELA-TERCEIRA-E-

ULTIMA-VEZ.htm. 
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                             Figura 49 – Paola Oliveira        Figura 50 – Luíza Brunet 

          
                               Fonte: Edição 2007/1                             Fonte: Edição 2007/2 

 

A década de 2000 continua sendo referência no mundo da moda e da beleza é marcada 

por um estilo mais extravagante e sensual. Podemos observar isso por meio das imagens das 

capas de 2007, nas quais as mulheres aparecem com um olhar sensual, com os cabelos 

esvoaçantes e levemente ondulados completando esse ar de sensualidade. Para Duran (2012), 

é o tempo que regula as ondulações, pois constitui também a marca da mortalidade. Os 

cabelos das modelos, ao demonstrarem estar com brilho e vida, apagam as marcas dos cabelos 

brancos que a passagem do tempo deixa. 

A mulher dos anos 2000 se mostra mais ousada, as roupas deixam a pele mais à 

mostra, elas acompanham as curvas do corpo magro e supersarado. De acordo com o 

dicionário de Língua Portuguesa Houaiss, o prefixo “super” está relacionado à ideia de uma 

posição de superioridade, ou seja, um super-humano que exibe um corpo forte e escultural. 

Essa mulher ousada pode ser percebida quando observamos a modelo e atriz Luíza 

Brunet dez anos mais tarde. Se em 1997 ela apresentava uma postura conservadora, com a 

pele menos à mostra, um sorriso contido e uma postura menos sensual, em 2007 essa visão é 

totalmente modificada, pois ela expõe a imagem de uma mulher bem mais sensual e 

extrovertida, como podemos notar pela exposição dos corpos das modelos, pois nas duas 

capas ela estão de biquíni de cavas profundas, olhar faceiro e postura sensual.  

Ao contrário da mulher Maria das capas de 1997, retratada nas capas anteriores, 

destacamos aqui a ideia da mulher fatal relacionada ao prazer e ao pecado nas capas de 2007. 

Isso nos leva a pensar que essa mulher atualiza o arquétipo de Eva, uma vez que, segundo o 

mito judaico-cristão, ela é a responsável por seduzir o homem, levando-o ao pecado, que 
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culminou na queda da humanidade. (SICUTERI,1998, p. 20).  Instintiva e feminina manifesta 

sua sensualidade, bem como reivindica por igualdade sexual e social.  

O mito de Eva está presente na sensualidade das mulheres nas capas de 2007, visto 

que as técnicas apresentadas visam tornear, turbinar e esculpir o corpo, tornando-o cada vez 

mais sexy e atraente para o outro. 

Assim, em um momento histórico de entusiasmo com o corpo e a corporeidade, “a 

oferta tecnológica, com o oportunismo, se oferece para satisfazer [...] os desejos da 

subjetividade e da valorização do prazer: no cultivo do corpo, nos avanços biotecnológicos 

que prometem a potencialização da vida corpórea” (MARQUES, 2012, p. 416). 

Essa potencialização pode ser validada pelas características corpóreas presentes nas 

imagens visto que, como dissemos anteriormente, a época é outra e os discursos sobre o corpo 

são outros como podemos ver nas de 2007 em “outros segredos para chegar assim aos 45 

anos”; o biquíni que acerta o seu corpo”; “os novos cremes anticelulite” e “primeira etapa do 

plano de 45 dias para arrasar no biquíni”. Nesse sentido, as práticas discursivas em relação 

aos modos de ver o corpo são agora determinadas por uma tentativa de autonomia feminina 

que se inicia com a perspectiva de libertação do corpo. Assim, podemos entendê-lo como 

instrumento de interação simbólica entre os seres e o mundo. 

Além das imagens das mulheres presentes nas capas, há também outros elementos que 

constituem os discursos, como as formas circulares nas duas. A de 2007/1 traz círculos 

coloridos em torno de Paola Oliveira, já na de 2007/2 esses círculos adornam o biquíni de 

Luíza Brunet. Os círculos presentes no biquíni da modelo são símbolos que revelam algo mais 

do que um sentido artificialmente dado, uma vez que detêm um grande poder de reflexão 

(DURAND, 2012, p. 31). Segundo esse autor, o significado vai além da imagem, haja vista 

serem os símbolos carregados de significados. 

O círculo no biquíni de Luíza simboliza a perfeição e o tempo; constitui também a 

manifestação universal do ser único e padronizado. A forma cíclica corresponde à perfeição 

dos corpos, conquistada por meio de muita luta e disciplina. Está relacionado, também, à 

tentativa de prolongar a vida. Essa ideia também é validada por meio do símbolo do infinito, 

presente no formato do biquíni de Paola Oliveira, significando o desejo de vida e eternidade, a 

incessante busca pela juventude e pelo prolongamento da vida. O “tempo e a morte serão 

recusados ou combatidos em nome de um desejo polêmico de eternidade” (DURAND, 2012, 

p. 121). O círculo é um arquétipo universal, é o emblema do equilíbrio e será sempre símbolo 

do recomeço e do tempo.  
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No que se refere às listras presentes na parte inferior e superior do biquíni das capas de 

2017, elas representam o método e a batalha pela autorrealização por meio do alcance do 

corpo perfeito (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 250). As linhas retas demonstram a 

continuidade da vida, não o fim. É por meio das técnicas de disciplina e manutenção do corpo 

que a revista difunde a ideia de que cuidar bem do corpo significa cuidar da vida e prolongar a 

juventude.  

No entanto, esse cuidar da vida tem relação direta com a padronização estética atual, 

pois estabelece como o corpo deve ser e ter, ou seja, a ansiedade à respeito da aparência física 

tem mais valor e importância do que as questões de saúde. 

 

                 Figura 51 – Fernanda Gentil                             Figura 52 – Rafa Brites 

                  
               Fonte: Edição 2017/1                                                  Fonte: Edição 2017/1 

 

As capas de 2017 são mais enxutas em relação aos textos que as compõem, que, como 

já dito, evidenciam o corpo das repórteres, pois os discursos, em sua grande maioria, são 

disseminados pelas próprias imagens corporais. As mulheres dessas capas são retratos da 

mulher contemporânea, que vêm ganhando cada vez mais espaço na sociedade. Nesse 

contexto, Fernanda Gentil “fala sobre a onda de mudanças na carreira, no amor e no corpo”. A 

escolha dessa mulher rompe com a ideia da mulher, esposa e do lar e traz à tona a mulher mãe 

que luta por suas convicções. Mesmo sendo uma pessoa pública e “sem medo de se molhar”, 

expressão presente em uma das chamadas da capa, Fernanda enfrenta o preconceito ainda 

arraigado na sociedade e assume sua orientação sexual, dando fim ao seu casamento com 

Matheus Braga e assumindo um relacionamento com Priscila Montandon. 
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O que primordialmente nos chama a atenção na capa de Rafa Brites é a mensagem 

estampada em sua camiseta, “Girls (r) evolution”, do grego revolutione, que significa ato ou 

efeito de revolver ou revolucionar, que, no sentido figurado, pode significar uma 

transformação profunda. Nesse sentido, a expressão é um convite às leitoras a uma mudança 

de paradigma, tratando-se de uma mulher que transgride os valores das épocas passadas, uma 

vez que essas palavras aparecem em letras garrafais justamente para chamar a atenção. A 

carga semântica presente na mensagem diz respeito à perspectiva de totalidade dessa mulher, 

que consegue evoluir e revolucionar mesmo sendo mãe e esposa. Em 2017 estava na moda o 

uso de camisetas com dizeres que expressavam a posição do indivíduo em relação aos 

conflitos femininos vividos na sociedade.  

As duas garotas das capas são profissionais de sucesso e bem resolvidas com o corpo. 

Nenhuma delas faz do culto ao corpo uma ideologia de vida. Fernanda engordou cinco kg 

após deixar as competições de natação – “Fernanda fala sobre as ondas de mudança na 

carreira e no amor e no corpo” – e Rafa engordou 25 kg durante a gravidez, como ela mesma 

explica: “Engordei 25 kg na gravidez e me senti com o corpo mais lindo do verão”. O fato de 

ambas estarem fora de forma contribuiu ainda mais para um discurso de autoaceitação. No 

caso das duas, os valores atuais de certa forma não influenciaram em suas escolhas de 

maneira negativa, mas positiva. O fato de estarem fora do padrão, como dito anteriormente, 

não contribuiu para que a autoestima delas fosse abalada, ao contrário, trouxe-lhes mais 

confiança. 

Desse modo, a ideia aqui é trazer tanto essa mulher que cultua o corpo, que está 

preocupada com a imagem, como também aquela que procura se atualizar devido às 

mudanças sociais. Assim, para que haja liberdade e autonomia nas escolhas do que fazer com 

o próprio corpo, é preciso entender os valores atuais e os mecanismos sociais que perpassam a 

autoimagem e a autoestima.  

Diferentemente do arquétipo de Eva, as capas de 2017 trazem a mulher guerreira, que 

faz suas escolhas, que é autoconfiante e luta pelo que quer. O que remonta ao mito de 

Ártemis, (Diana) na mitologia romana, segundo Devereux (1990) é a deusa da caça, da 

fertilidade, também representa a independência agindo sem depender da figura masculina. 

Essas características podem ser encontradas no mito das amazonas, mulheres treinadas para 

trabalhar, lutar e criar suas filhas para a perpetuação de sua espécie. No livro Ilíada, de 

Homero (1978), elas são chamadas de Antianeiras, que significa aquelas que lutam como 

homens. Isso pode ser comprovado pela postura das repórteres, nas capas. Tanto Fernanda 

Gentil quanto Rafa Brites estão em posição de luta, demonstrando a força física. Para Durand 
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(2012), a luta é um ideologema bidimensional que remonta à ideia da separação, remetendo 

ao arquétipo da guerreira e ao simbolismo das armas.  

Ao nos determos na posição de Rafa Brites segurando o filho, podemos fazer a alusão 

à imagem da mulher maravilha, a mulher guerreira empunhando seu escudo. 

 

                           Figura 53 – Rafa Brites                      Figura 54 – Mulher-Maravilha 

                  
                       Fonte: Edição 2017/1                    Fonte https://www.google.com/search?q=imagem+da+ 

mulher+maravilha+segurando+o+escudo&rlz=1C1G

GRV_enBR752BR752&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&ved: 

 

O escudo é “símbolo da arma passiva, defensiva e protetora, embora possa ser mortal” 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 387). Também representa o universo, trazendo o 

sentido de que o guerreiro que o empunhá-lo diante do adversário pode destruí-lo por 

completo. Assim, ao utilizar o filho como representação do escudo, Rafa Brites evidencia a 

força da mulher mãe e protetora em sua totalidade. 

Outra representação da força da mulher contemporânea é a água, que aparece como 

pano de fundo tanto nas capas de 2017 quanto na imagem da Mulher-Maravilha. A água clara, 

segundo Durand (2012), pode vir a ser escura e perigosa, mas também constitui a 

feminilidade: a liquefação do tempo. Simboliza também, de acordo com Chevalier e 

Gheerbrant (2015, p. 387), a força, pois pode engolir e destruir; significa o curso da existência 

e as inconstâncias dos desejos e dos sentimentos; é símbolo das motivações secretas e 

desconhecidas do ser humano. Já a espada, de acordo com Durand (2012), simboliza o poder 

no imaginário coletivo. 
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Isso pode ser visto no momento em que Fernanda Gentil sai da água, remontando à 

ideia de regeneração e (re) nascimento, já que a água apresenta, em suas significações, o 

poder de iniciação.  

Assim, evidenciamos, nesta análise, que o corpo, além de ser um produto do discurso, 

é o próprio discurso, uma vez que regula, restringe, limita e possibilita diferentes formas de 

interação com o meio externo (SANCHEZ, 2011).  
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O CORPO IDEAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 [...] os imaginários sociais que afetam hoje o corpo são múltiplos. Nossas 

sociedades igualmente conhecem uma forte corrente que denigre o corpo. A 

sensação é aquela do corpo insuficiente, imperfeito, leia-se mesmo desprezível ou 

supranumerário, fóssil de uma humanidade fadada ao desaparecimento iminente, 

sob a égide notadamente das ciências da informação, das quais conhecemos o 

poderio. 

                   Le Breton 

 

Em nosso cotidiano, somos bombardeados o tempo todo com discursos relacionados à 

beleza, aos cuidados com o corpo e aos procedimentos estéticos que visam a disciplina e a 

manutenção dele. Nunca se falou tanto em valorização corporal como hoje, no entanto, “a 

beleza física se limita menos ao arranjo dos traços individuais para participar das maneiras 

globais das quais o indivíduo de hoje afirma sua identidade” (VIGARELLO, 2006, p. 141). 

Tal afirmação pode ser evidenciada quando observamos a quantidade de imagens 

relacionadas ao culto ao corpo expostas em variadas mídias. Aliada a essas imagens, nos 

deparamos também com algumas afirmações deturpadas do que vem a ser o belo. Essa 

exposição nos levou a afirmar que o ser humano sente a necessidade de ser visto e de se 

reafirmar o tempo todo. Para isso, ele se espelha nesses discursos sobre a imagem corpórea, 

instaurados na sociedade do século XXI.  

Os resultados desta pesquisa nos mostraram que houve uma potencialização nos 

discursos relativos à transformação corporal por meio de dietas e exercícios físicos. Esses 

discursos prometem eliminar de vez toda gordura e imperfeição do corpo e, então, a noção de 

magreza como referencial de beleza está imbricada no imaginário da sociedade 

contemporânea, principalmente no feminino.  

Como aponta Durand, o imaginário é responsável por evidenciar a continuidade da 

imagem como matriz do pensamento. É por meio dele que as atividades biopsicopulsionais do 

sujeito, atreladas ao meio ambiente externo, se formam e racionalizam. A crença de que essa é 

a maneira de atingir a realização pessoal e alcançar a autoestima faz com que essas leitoras 

coloquem em prática todas as formas de remodelação e manutenção do corpo. Tem-se, logo, 

que essa crença é uma imposição do meio ambiente social, ou seja, das normas sociais 

(VIGARELLO, 2006). 

No que se refere a essas normas, vivemos em uma época de oposições e não temos a 

obrigação de nos adequamos à classe social a qual pertencemos, como acontecia em outras 

épocas, contudo, o mercado da moda impõe regras as quais devemos escolher e essas ditam 

uma espécie de padrão.  
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Nosso estudo problematizou o tema de que algumas mulheres não estão satisfeitas 

com a imagem que veem diante do espelho: uma imperfeição aqui e outra ali é o bastante para 

que a incansável busca pelo corpo ideal seja iniciada. O apelo por um estilo de vida saudável 

e a satisfação com a imagem corporal traz, de certa forma, um aspecto positivo em relação à 

saúde, no entanto, a mídia exerce uma influência negativa quanto a esses valores. 

A busca pelo corpo ideal pode trazer várias realizações, como uma boa qualidade de 

vida, mas também frustrações quando não se consegue atingir os resultados esperados. Nesse 

sentido, esta pesquisa nos possibilitou entender que o ser humano possui uma carga genética 

que atribui a ele características distintas, hereditárias, passadas de pais para filhos, sejam elas 

fisiológicas, morfológicas ou comportamentais.  

Em vista disso, cada indivíduo possui características corporais únicas, por isso não 

podemos dizer que a constituição da forma física de alguém é igual à do outro e, para que haja 

equilíbrio no ecossistema, é necessário haver diversidade; quanto maior for a biodiversidade, 

maior a rede de interação entre os indivíduos. Assim, se manterá o equilíbrio entre a espécie, 

pois elas passam a evoluir “biologicamente em conjunto umas com as outras” (SANCHEZ, 

2011, p. 60). 

Destacamos, nesta pesquisa, por meio da análise dos discursos, que por mais que as 

capas da revista procurem difundir uma padronização do corpo por meio de suas prescrições, 

os resultados parecem apontar que esses discursos se modificaram com o tempo e o meio 

ambiente social dita como eles devem ser mobilizados na sociedade e pela sociedade. Em 

vista disso, é provável que as capas das revistas também tiveram que adaptar seus discursos 

para acompanhar a ideia de diversidade latente na sociedade contemporânea. 

No que tange à busca por um corpo ideal, os discursos foram muito além do corpo 

saudável, pois uma parcela significativa das mulheres tem valorizado de maneira extrema o 

culto ao corpo, muitas vezes deixando de lado o objetivo principal, a saúde. Aparentemente, o 

conceito de beleza não é mais o de antes, já que ocorreram várias modificações devido à 

pressão social e ao distanciamento da própria identidade.  

Tal afirmação fez com que pensássemos nas revistas que traziam o discurso desse 

culto ao corpo relacionado à saúde. Em virtude disso, fizemos um levantamento de quais 

delas traziam esse discurso e a que mais nos chamou a atenção foi a revista Boa Forma. A 

capa de 1997 trazia a seguinte chamada: “Gorda demais ou magra demais? As consequências 

de estar fora de seu peso ideal”. Tal frase nos causou grande impacto e começamos a pensar 

em qual seria esse peso ideal e em como os discursos proferidos nas capas das revistas 

poderiam atingir os leitores.  
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Por meio dessa chamada surgiu o interesse pelo objeto de pesquisa: os discursos sobre 

o corpo feminino saudável. Pensamos em como as interações entre o indivíduo e o mundo 

possibilitam diversos sentidos que emergem em determinado contexto. Nesse sentido, o 

objetivo geral de nossa pesquisa foi analisar as relações entre língua e corpo para a evolução 

da espécie com a finalidade de entender como a linguagem humana contribui para a adaptação 

e a evolução da espécie humana. 

Pensando no conceito de interação comunicativa como o próprio diálogo (COUTO; 

NENOKI DO COUTO; BORGES, 2015), os resultados desta pesquisa apontam que, por meio 

das regras interacionais e sistêmicas, propostas na ADE, a interação comunicativa entre as 

capas das revistas e as leitoras acontece. No entanto, esse diálogo, como vimos, é realizado de 

forma não prototípica, pois é por meio do comportamento que algumas das leitoras atendem 

às solicitações propostas nas capas. O atendimento a essas solicitações constitui o fluxo 

interacional da língua, visto que os discursos verbais e não verbais foram responsáveis por 

abrir e fechar o canal de comunicação entre a revista e as leitoras. 

Desse modo, analisamos as imagens a partir da Antropologia do imaginário e da 

Ecologia do corpo e destacamos a estrutura simbólico-persuasiva desse discurso sobre o corpo 

na sua sustentação no modelo mítico do mito de Eva, da matriz cultural judaica, um dos 

discursos dominantes constitutivos da sociedade ocidental. Vimos, nessa perspectiva, como 

que todo discurso constrói o “elo – afetivo entre locutor e alocutário” a partir dos discursos 

simbólico e imagético presentes nos mitos fundadores de toda a sociedade, buscando 

respostas exemplares já fortemente estabelecidas pela tradição simbólica de cada povo, ao 

mesmo tempo em que as novas demandas e angústias do discurso produzido na 

contemporaneidade atualizam esses modelos míticos basilares. Nesse ínterim, nas capas de 

revistas o antagonismo fundamental é o da busca por uma juventude outrora perdida, portanto, 

a estrutura persuasiva desse discurso se sustenta dessa forma: juventude perdida, 

possibilidade de recuperação dessa juventude e apresentação dos meios para a 

recuperação dessa juventude.  

Essa estrutura mítica percebida no discurso das capas de revistas é o que Gilbert 

Durand denomina de mitologema, uma estrutura que contém o cerne mítico de dado mito, no 

caso, o mito de Eva, e serve como base mítica de um discurso posterior, apresentando uma 

resposta formulada pela coletividade e já fortemente consolidada, atualizando as demandas do 

novo discurso produzido, aqui, pela revista Boa Forma, e a angústia fundamental que move a 

leitora desse discurso. A percepção desses mitos indicou como os discursos sobre o ideal de 

beleza foram construídos ao longo do tempo. 
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Contrastando as capas entre si, identificamos o mito diretivo da busca pela juventude e 

destacamos os mitemas constituintes do seguinte mitologema: juventude perdida, 

possibilidade de recuperação dessa juventude e apresentação dos meios para a 

recuperação dessa juventude nas capas da revista Boa Forma. As imagens apresentadas nos 

mostraram uma mulher em busca não só da transformação corporal em meio aos discursos da 

moralidade, mas também aquela que buscava seu reconhecimento na sociedade. Os discursos 

sobre o corpo analisados nessas capas giraram em torno do discurso científico, e não 

especificamente do culto ao corpo, mas servindo-se desse como argumento na constituição de 

seu discurso. 

Nas capas de 2007 encontramos o arquétipo de Ártemis, deusa da caça, pois trazem os 

discursos da autorrealização por meio da sensualidade. Agora, o corpo precisou ser visto e 

legitimado, ser sinônimo de desejo não só das mulheres, mas também dos homens. 

Evidenciamos, nessa década, a mulher dona de si e de seu corpo. O corpo ideal apresentado 

aqui é o corpo sensual, capaz de despertar os desejos mais íntimos, idealizado por boa parte 

das mulheres. Luíza Brunet presente na capa de 1997 reaparece mais velha, porém com a 

aparência muito mais jovem. Segundo (Durand, 2012), a passagem do tempo traz valores 

tanto positivos quanto negativos. No caso de Luíza a negação e angústia temporal 

contribuíram para a eufemização das faces do tempo. A atriz lança mão da alimentação 

saudável, das atividades físicas e dos tratamentos estéticos em prol de retardar o 

envelhecimento e prolongar a vida. 

As capas de 2017 ainda trazem o discurso do corpo em transformação, mas agora 

percorrendo o caminho da luta, da mulher que modifica seu corpo para se adaptar a uma nova 

época. Sem embargo, houve uma modificação significativa: os discursos estão voltados para a 

mulher que luta para concretizar seus projetos e, além da família, tem uma carreira 

profissional. Dessa forma, evidenciamos o mitema da guerreira, Ártemis, a deusa da lua, da 

fertilidade, da caça que, para atender a essa jornada tripla, precisa cuidar de seu corpo, a fim 

de assegurar seu ritmo de vida frenético. Assim sendo, como a deusa, símbolo do feminino, 

de liberdade e de autonomia, o corpo ideal, nessas capas, é aquele que começa a se libertar 

das amarras das convenções sociais,  

Este trabalho também reforçou a ideia de que o corpo, como produtor de discursos, 

pode ser um elo entre a rede de interações com o mundo, uma vez que estabelece uma relação 

direta “com seu meio ambiente, suas sociedades e consigo mesmo” (SANCHEZ, 2011, p. 70). 

Por esse motivo, assuntos relativos ao imaginário e à corporeidade estão diretamente 

relacionados tanto com o meio ambiente mental da língua quanto com o meio ambiente social. 
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Em conformidade com Nenoki do Couto (2012, p. 91), “o social sanciona o que foi produzido 

pelo mental” por meio da coletividade. 

Para chegarmos a essa conclusão, observamos que a construção dos discursos sobre o 

corpo feminino, permeou os meio ambientes mental e social da língua, uma vez que foram 

construídos em coletividade. Por fazer parte do coletivo, faz também conexão com o meio 

ambiente natural, posto que a língua (L) só existe se houver um povo (P), convivendo em um 

território (T), utilizando-a como um código (COUTO, 2016).  

Em razão de este estudo evidenciar o meio ambiente mental e social da língua, 

percebemos que, devido às modificações sociais de cada época, as capas selecionadas estão 

em consonância com os preceitos da ADE. Foi possível notar que os discursos apresentados 

primaram pela construção de uma relação harmônica com as leitoras e podemos considerar 

que eles vão ao encontro da VEM, considerando que as chamadas das capas de 2017 

trouxeram um discurso em defesa da vida. 

Por mais que alguns discursos estejam em desarmonia com a ideia de diversidade por 

induzir as leitoras à legitimação de um padrão corporal, ao longo de nossa análise pôde-se 

observar que a maioria dos discursos primou pela adaptação da leitora a novos estilos de vida 

em prol do cuidado e da manutenção da sobrevivência. Desse modo, chegamos à constatação 

de que, por meio das capas, a revista modificou seus discursos, objetivando que a adaptação 

contribui para a evolução da espécie, haja vista que um corpo biológico bem cuidado adapta-

se melhor ao meio, dando continuidade à vida. 

Chegando ao fim de nossa análise, concluímos que esta pesquisa, na perspectiva da 

Análise do Discurso Ecológica, contribui para que os discursos sobre o corpo ideal sejam 

analisados em meio a uma totalidade e de maneira holística. Sabemos que as discussões sobre 

os discursos relacionados ao corpo são um terreno fértil, o que faz de nosso estudo uma ponte 

para outras reflexões acerca do tema, pois o corpo é o reflexo das ideologias e conflitos 

presentes nas sociedades.  

Por esse motivo, uma análise do discurso partindo de uma postura ecológica propõe 

atitudes não violentas e realizáveis em relação aos cuidados com o corpo, como propor 

discursos de forma a evitar o sofrimento enfrentado por muitas mulheres ao lidarem com seu 

peso, sua alimentação, de maneira a que essas diferenças sejam revertidas em atitudes de 

preservação da vida. Para Sanchez (2011, p. 61), “quanto maior for a biodiversidade, maior 

também será o patrimônio genético do ecossistema”, reestabelecendo, assim, o equilíbrio 

entre as espécies do ecossistema. 
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