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1 INTRODUÇÃO

Neste estudo propomos discutir as relações que os usuários da rede social digital
Instagram estabelecem nessa espaço a partir do corpo. No contexto de uma sociedade recente,
marcada pelo consumo, pela idealização de um padrão de beleza, saúde e juventude e que
também se constitui através da valorização da dimensão corporal como um marco identitário.

Quando me propus a investigar o tema desta pesquisa “o corpo na rede social Instagram”,
não imaginava quais seriam as repercussões de explorar um tema tão amplo e diversificado.
Ainda mais considerado o locus da pesquisa: o Instagram. Espaço comum ao universo dos
estudos da área da comunicação, mas ainda pouco explorado quando problematizado a partir de
outras lentes como a da Educação Física. Apesar disso, sempre me chamava a atenção a reação
de interesse ou no mínimo de curiosidade daqueles que eu explicava sobre o desenvolvimento
da pesquisa ou simplesmente, quando comentava sobre o tema investigado. Fossem pessoas do
meio acadêmico ou não. As reações e questões que meus ouvintes apresentavam eram as mais
diversificadas possíveis.

Por parte de alguns, um certo ar de curiosidade e desconfiança com o objeto de pesquisa,
“o corpo” e mais ainda com o lócus da pesquisa/campo de investigação (O Instagram), seguido de
questões como, “Por que investigar esse tema? ” Ou ainda, “Por que o Instagram e não outra rede
social1? ”. Outros, mais entusiastas com o assunto, também não deixavam de revelar seus anseios
e surpresas quando apresentava o meu tema. Interjeições como “Que interessante! Nunca havia
pensando nisso. ” Ou “acho que nunca ninguém pesquisou esse tema antes. ”, eram recorrentes e
me despertavam cada vez mais o desejo de se aprofundar no tema.

Todavia, as reações que mais me despertavam atenção era quando o ouvinte
espontaneamente, relatava as suas percepções pessoais sobre as imagens dos corpos que
visualizava no Instagram e sobre os usos que fazia dessa rede social. Muitos diziam a utilizar
somente para compartilhar os momentos do cotidiano ou para observar o que outras pessoas
compartilhavam, fossem pessoas conhecidas ou não. Por mais banal ou fugaz que fosse o
momento, como compartilhar a refeição do dia, a foto do cachorro, a foto do corpo antes e
depois da academia ou para compartilhar a foto de alguma viagem ou experiência recente que
considerasse empolgante. A frase, “se a pessoa não posta no Instagram, logo aquilo não é
verdade ou não aconteceu” (ou variações desta) era incessantemente repetida praticamente por
todos.

Em “44 cartas do Mundo Líquido Moderno”, Bauman (2011), ao refletir sobre o uso do
Twitter2 na sociedade contemporânea, identifica fenômeno semelhante ao destacado acima.

[. . . ] O que nós e todos os nossos iguais somos levados a compreender é que

1 Tais questões serão desenvolvidas e problematizadas no decorrer do texto.
2 Semelhante ao Instagram, mas com foco na comunicação por mensagens curtas de até 140 caracteres. “O

Twitter é uma rede social e servidor para microblogging, que permite aos seus usuários enviar e receber
atualizações pessoais de outros contatos, por meio do website do serviço, por SMS e por softwares específicos
de gerenciamento. ” WIKIPEDIA. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter> Acesso em 01 jun.
2017.
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a única coisa que importa é saber e contar aos demais o que estamos fazendo
– neste momento ou em qualquer outro; o que importa é ser visto. Não tem
importância alguma saber por que fazemos tal coisa, o que estamos pensando,
desejando, sonhando, o que nos alegra ou entristece quando a fazemos, ou
mesmo outras razões que nos inspiraram a usar o Twitter, além de manifestar
nossa presença. (p. 27, grifos nossos)

Aparentemente, “ser visto” e “manifestar presença” são reflexos das novas formas que
os sujeitos modernos encontraram para expressar suas subjetividades em um mundo liquido e
globalizado. No qual o corpo e suas representações tem sido vetor cada vez mais central para a
constituição identitária (BAUMAN, 2011).

Nesse sentido, Sant’Anna (2001) aponta que, por mais que nos dias atuais existam
diversas indicações que demonstram o quanto usufruímos de maior liberdade para tratar do
corpo, modificá-lo ou expô-lo, ainda assim, vivenciamos na atualidade momentos de solidão em
comparação ao passado, que são consequências das responsabilidades que tal liberdade exige.
Além de ainda estarmos expostos aos holofotes da exigência de estar sempre diante das câmeras
e ser fotogênico. Nesse cenário, destaca-se a centralidade do corpo como ’a principal marca
identitária’ (SANT’ANNA, 2001, p. 68) dos indivíduos da modernidade.

Para problematizar as relações que os indivíduos estabelecem com o corpo no interior da
modernidade é necessário primeiramente destacar algumas das características desse período para
compreender suas consequências nos tempos atuais. Para (SILVA, 2001, p. 53),

O processo de secularização que se afirma na Modernidade traz, como uma
de suas implicações, a desvinculação com a totalidade que, no contexto do
liberalismo e da economia de mercado, será um reforço ao individualismo e à
identificação do indivíduo com sua dimensão corporal.

Ou seja, nas sociedades onde impera o modelo liberal de livre mercado, onde as relações
são diretamente influencidadas pela economia e pelo consumo, os indivíduos são influenciados e
influenciadores a exergar o próprio corpo como um fim último para a construção de um projeto
de vida baseado na exaltação do próprio corpo.

Na Modernidade, inaugura-se o princípio ontológico da percepção da
existência do indivíduo no interior de seu funcionamento corporal; ainda assim,
a valorização da dimensão corporal coexistia e era secundária às várias utopias
identificas no início desse período. No século atual, a Modernidade alimentou e
impulsionou os projetos utópicos de diferentes países, de diferentes filosofias e
classes sociais, sem esquecer das diferentes narrativas utópicas tradicionais que
frutificaram pela literatura mundial. Alguns desses projetos concretizaram-se,
mais ou menos próximos aos seus ideias primeiros, porém, aparentemente,
nenhuma das realizações se afirmou a ponto de se universalizar; apenas os
fundamentos da Modernidade parecem continuar em voga (SILVA, 2001, p. 54)
.

Como coloca Silva (2001), em outrora a modernidade tenha se consolidado como um
período onde a valorização da dimensão corporal dos indivíduos foi central; embora também
tenha sido marcada por outras idealizações utópicas. Em um contexto mais recente, apesar de
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ainda influenciar a construção e a consolidação de diversos projetos utópicos em diferentes
países, suas promessas não foram totalmente alcançadas. Mas os princípios da modernidade
aparentam ainda estar presentes nas sociedades mais recentes (SILVA, 2001).

Ainda de acordo com a autora, em meio a processo de globalização das sociedades, a
comunicação de massa se torna central para divulgação das novas utopias que se inauguram com
o a avanço da modernidade (SILVA, 2001).

[. . . ] uma utopia centrada no corpo, na saúde e na aliança com a beleza. As
informações sobre os problemas de saúde e as formas de se chegar à aparência
de beleza circulam pelo mundo, atravessam as diferentes culturas pela força da
penetração dos meios de comunicação de massa, levando a uma
homogeneização das tecnologias do corpo e a uma tendência de mundialização
dessa utopia, não mais como um não-lugar (outopos), mas como a construção
de um sonho que abrangeria toda extensão planetária, porém, não toda
humanidade (SILVA, 2001, p. 54-55).

Nesse contexto, o apelo a valoração da dimensão corporal, atrelado a um ideal de saúde
em conjunto com um projeto de padrão de beleza e juventude são divulgadas pelas mídias
(inclusive as redes sociais) como forma de se alcançar o maior número de pessoas pelo globo.
Buscando-se assim, a homogeneização das tecnologias do corpo para sustentar a construção de
um projeto utópico de felicidade centrada no indivíduo (SILVA, 2001).

Consequentemente, “o corpo se encontra no centro dessa nova utopia; os esforços em
torno desse ideal são justificados pela sua identificação de um novo arquétipo da felicidade
humana.” (SILVA, 2001, p. 55). Em síntese, a construção de um modelo de felicidade estaria
pautado no corpo como fim e como meio para a realização desse projeto. Considerando que “a
passagem para esse novo universal dá-se por meio da tecnologia que investe profundamente nas
questões do corpo, ela mesma identificada com o progresso e a serviço do mercado, que busca se
expandir ilimitadamente.” Id., 2001, p.55. Isto é, identifica-se aqui também a tecnologia como
um instrumento mercadológico auxiliadora do processo de construção desse novo modelo de
felicidade pautada no corpo.

Ainda em relação ao contexto da modernidade, Bauman (2001), aponta que estamos
em um momento de transição da modernidade sólida para a líquida e também, do capitalismo
pesado para o leve. Os indivíduos do capitalismo pesado, da modernidade sólida, confiavam em
um modelo centrado na administração, no processo regular, normativo e na equipe de controle.
Poderiam, vez ou outra, se rebelar contra a figura do administrador, mas não contra a própria
necessidade de uma administração para levar adiante as decisões necessárias da sociedade, da
fábrica, da associação de bairro ou da própria família. Já no capitalismo leve, ou na modernidade
líquida, os indivíduos se veem como únicos responsáveis pelas suas ações que antes eram
decididas por equipes especializadas, eles nem mesmo sabem como decidir, o objetivo da decisão
ou os fins de suas próprias vidas (BAUMAN, 2001).

Isso gera um novo tipo de indivíduo: ao contrário do capitalismo pesado, o capitalismo
leve carrega consigo a obsessão por valores. Os atos no capitalismo pesado eram mensurados a
partir da eficiência de cada ação planejada, mas quando não há objetivos traçados, fins específicos,
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o meio passa a ser o foco da ação, e os fins se tornam objeto de agonia e ansiedade (BAUMAN,
2001).

Além disso, na modernidade líquida os indivíduos são primariamente consumidores. Por
isso, as identidades são formadas a partir do consumo gradual de características ou um pacote
de qualidades que as pessoas devem ter. (BAUMAN, 2001) A identidade é formada a partir
do consumo de identidades dispersas num tipo de mercado e esse mercado de identidades está
disposto para que o público consumidor, tenha disponibilidade total para aproveitar o máximo
possível de cada uma.

A “liberdade” de escolhas que o mercado e as tecnologias proporcionam provocam nos
indivíduos uma série de dúvidas e anseios em relação a seus corpos que os faz duvidar até mesmo
das razões de suas próprias escolhas e de suas identidades.

Por vezes, homens e mulheres se vêem isolados como se estivessem em pleno
deserto com seus corpos em plena forma. Para eles a publicidade não cessou
de prometer um poder inédito de transfiguração: pode-se passar o inverno
bronzeado, chegar aos cinquenta anos com o rosto de quarenta e adquirir a
aparência ideal para cada circunstância. Maravilhosa liberdade que,
evidentemente, faz algum sentido quando existem meios de consumir as
centenas de tratamentos e produtos à venda (SANT’ANNA, 2001, p. 69).

As opções para se lidar com as adversidades do envelhecimento ou as expectativas do
outro em relação a forma ou imagem do próprio corpo são inúmeras (SANT’ANNA, 2001). É
claro, desde que o individuo possua recursos para arcar e consumir todas as milhares de opções
oferecidas pelo mercado através da publicidade ou também, como pretendemos demonstrar nesse
estudo, através das redes sociais e especificamente do Instagram.

Mas, muitas vezes, sem estes meios, a liberdade se instala como expectativa
de poder um dia reconstruir o corpo como se quer, de ingressar nessa elite
ilustrada pela mídia, de homens e mulheres livres e ricos, que parecem dizer
todo o tempo: ’Meu corpo corresponde àquilo de que gosto, àquilo que
sou, independentemente das minhas heranças genéticas, das minhas filiações
culturais e de classe, do meu estado civil e das maneiras pelas quais eu ganho
dinheiro. minha casa tem a minha cara, [assim como] minha bandeira e minhas
roupas não cessam de expressar ’aquilo que sou’. Há casos em que o corpo
é considerado um registro tão fiel dos desejos pessoais quanto ele é infiel
às condições que lhe são inatas e externas. Cadeiras, banheiras, automóveis,
cachorros, plantas e seres humanos são limitados à repetição permanentemente
de uma imagem de marca e, por conseguinte, de suas flutuações no mercado
(SANT’ANNA, 2001, p. 69, grifos nossos) .

Já aqueles que não possuem os recursos para consumir as ofertas oferecidas pelas mídias,
resta a estes, sonhar com as promessas de uma suposta liberdade de escolhas, que têm no
corpo um meio para se alcançar uma aparente ascensão social ou no mínimo, uma aparência
ou identidade mais semelhante das pessoas com maior nível de recursos. Neste caso, o corpo
representaria apenas mais um produto para se destacar ou se assemelhar a outros indivíduos na
sociedade.
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Todavia, as necessidades individuais não nascem nem se reproduzem de forma
solitária, dentro dos limites dos corpos. Por isso, há aqui uma situação curiosa:
cada um espera expressar seu corpo o seu ’eu’, considera-o uma espécie de
tesouro pessoal, mas acaba percebendo o quanto este corpo-eu é, ao mesmo
tempo, banal: uma relíquia comum. [. . . ] (SANT’ANNA, 2001, p. 70, grifos do
autor)

Por mais que os indivíduos se esforcem para criar e exibir suas suas próprias identidades e
demarcar seu individualismo, através da escolha de suas roupas, dos produtos personalizados que
consomem, das tranformações realizadas no próprio corpo - cirurgias, treinos, dietas, tatuagens,
piercings, etc. Estes também estão condicionados ao número de opções e escolhas limitadas
que o mercado disponibiliza para o público consumidor. Em suma, na tentativa de demarcar
uma identidade própria através da imagem do corpo, os indivíduos esbarram nas limitações e
imposições das estruturas que regem a sociedade, como o discurso científico e o mercado.

Em meio a todo esse cenário, destacamos aqui a rede social digital Instagram como um
recurso para investigar a maneira como os indíviduos da comtemporaneidade vem se
relacionando com corpo, considerando que as relações socias que acontecem no mundo offline

também estão presentes e são exibidas no universo online. Para ser mais preciso, este trabalho é
uma revisão teórica, que como objetivo central pretende identificar quais são as imagens e
conteúdos produzidos/reproduzidos pelos usuários do Instagram referentes aos sentidos
atribuídos ao corpo nesta rede social digital.

O Instagram é um aplicativo gratuito de compartilhamento de fotos e vídeos, disponível
para dispositivos smartphones e tablets com sistemas operacionais Apple iOS, Android e Windows

Phone. Também possui uma plataforma para navegadores Web. Nele é possível carregar fotos e
vídeos e compartilhar esse tipo de conteúdo com seguidores ou com um grupo restrito de amigos.
No Instagram, seus usuários podem estabelecer vínculos virtuais, realizando uma “solicitação de
amizade” a outro usuário, utilizando o botão “seguir”. Costuma-se dizer dentro Instagram, que o
usuário que fez a solicitação de amizade se torna um “seguidor3” do outro usuário. Qualquer
pessoa com acesso à internet pode criar um perfil no Instagram desde que tenha 13 anos (idade
mínima que o site solicita) ou mais. (BLOG DO INSTAGRAM 4).

Em relação a sua origem, a empresa Instagram foi fundada nos Estados Unidos, na data
de 06 de outubro de 2010, pelo americano Kevin Systrom e pelo brasileiro Mike Krieger, com a
intenção de ser um aplicativo simples e divertido para comunicação por meio de
imagens (PAULA, 2015). Ainda de acordo com Paula (2015, p. 33), o nome Instagram:

[. . . ] é originário da fusão de Insta – ideia de instante, instantâneo – e gram–
telegrama. Nas proposições básicas do nome escolhido e na frase inicial ao
entrar, estão escritos o posicionamento e a missão do aplicativo. Compartilhar
o mundo, remete ao íntimo, pessoal e cotidiano e não deve ser mantido restrito,
mas externado. Rápido e grátis, sugere simplicidade e consumo, isso implica

3 Outras redes sociais como Facebook, Twitter e Snapchat também utilizam a terminologia “seguidor” com o
mesmo sentido do Instagram.

4 BLOG DO INSTAGRAM. Disponível em: <https://help.instagram.com/424737657584573> Acesso em 01 jun.
2017.
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que o ato de fotografar e compartilhar imagens do cotidiano pode ser simples.
Instante e telegrama complementam o posicionamento. Os conteúdos
veiculados remetem ao presente, ao instante da fotografia que rapidamente
pode ser consumida ao ser entregue como telegrama. [..]

Após grande sucesso inicial e ainda no seu primeiro ano de vida, o Instagram já contava
com a marca de 1 milhão de usuários, sendo qualificado em importantes rankings no ramo de
aplicativos de tecnologia como um dos aplicativos mais baixados da Aplle Store5 . Em 2012, foi
adquirido por Marck Zuckeberg – fundador da rede social Facebook, em uma transação avaliada
em 1bilhão de dólares (SIMÕES, 2016).

Estima-se que, atualmente no Instagram, são postadas6 por dia 95 milhões7 de fotos e
vídeos, entre os mais de 600 milhões de usuários do aplicativo que ingressaram na rede até o ano
de 2017. Número que tem crescido exponencialmente em pouquíssimo tempo. Além disso, em
menos de 6 meses, o blog oficial do Instagram divulgou informações8 afirmando ter adquirido
mais de 100 milhões de Instagrammers (termo que o aplicativo usa para se referir aos seus
usuários), no período que compreende de junho de 2016 até dezembro do mesmo ano. Passando
de 5009milhões para 600 milhões de pessoas que acessam o aplicativo no mundo todo. Em
termos de comparação, se o aplicativo fosse um país10 ele teria 3 vezes o número de pessoas
residentes do Brasil em 2015 (aproximadamente, 207 milhões de habitantes) e 2 vezes a do seu
país de origem, os Estados Unidos (aproximadamente 321 milhões de habitantes).

Tendo em vista esse grande número de usuários que o Instagram possui e seu destaque no
cenário social contemporâneo com uma das redes sociais mais utilizadas na atualidade, definimos
esta rede social como locus de pesquisa.

Para atender aos objetivos propostos nesta pesquisa, em um primeiro momento,
identificamos como o indivíduo contemporâneo lida com questões relativas a construção de sua
identidade no contexto contemporâneo a partir do corpo, ademais, justificamos a escolha do
Instagram e sua importância no cenário atual como campo de pesquisa. Posteriormente, no
capítulo 2, situamos como os indivíduos conectados às redes sociais digitais estabelecem
relações dentro deste espaço. No capítulo 3, descrevemos os procedimentos metodológicos
adotados para coletar e analisar os dados da pesquisa. E por fim, no capítulo 4 é onde realizamos
a descrição e análise dos resultados, sintentizados em dois subcapítulos: “O ideal corporal no
Instagram”; “busca por recomendações, conselheiros, tecnologias e o corpo como um modelo”.

5 Loja de compra de aplicativos virtuais para usuários que utilizam tablets e smartphones com sistema operacional
IOs.

6 Terminologia utilizada na Internet para se referir ao ato de publicar um comentário, texto, ou enviar uma foto,
vídeo dentro de uma mídia social.

7 Disponível em: <http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2016/06/instagram-ganha-1-milha
o-de-usuarios-por-mes-no-brasil.html> Acesso em 01 jun. 2017.

8 Disponível em: <http://blog.instagram.com/post/154506585127/161215-600million> Acesso em 01 jun. 2017.
9 Disponível em: <http://blog.instagram.com/post/146255204757/160621-news> Acesso em 01 jun. 2017
10 Os dados referentes a população dos países Brasil e Estados Unidos no ano de 2015, foram extraídos da base de

dados do Banco Mundial, com última atualização em 07 de outubro de 2016.
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2 CORPO, REDES SOCIAIS E INSTAGRAM - O CORPO E
SUAS REPRESENTAÇÕES IDENTITÁRIAS NA REDE SOCIAL
INSTAGRAM

Nota-se na atualidade com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação, conexões
cada vez mais rápidas e celulares mais modernos (smartphones) facilitando-se assim, o acesso às
redes sociais digitais. Dentro desse cenário de inovações e avanços tecnológicos, destacam-se as
relações que os indivíduos conectados estabelecem dentro das redes sociais a partir da exibição
das imagens de seus corpos nas diversas redes existentes.

Castells (2016 apud LEITE; GOULART, 2016, p.3) defende que na “atualidade a
tecnologia e a sociedade são indissolúveis, logo, a sociedade não pode ser entendida ou
representada sem suas ferramentas tecnológicas.” Deste modo, entende-se que os fenômenos
relacionados ao avanço das tecnologias, como a exposição da imagem do corpo nas redes
sociais, não podem ser compreendidos como fenômenos isolados, simplesmente provocados
pela modernização dos meios de comunicação. Mas sim, como reflexo de todo um processo de
transformações sociais que possibilitaram que os indivíduos contemporâneos desenvolvessem tal
comportamento.

A concepção de Castells (1999, p.23) é de que a ’tecnologia das redes não
determine a evolução histórica, mas que a sua introdução ou sua
falta determina a transformação de uma sociedade, sendo cada vez, mais
estruturadas em uma posição bipolar entre a rede e o ser’. Neste paralelo, entre
a rede e o ser, a imagem do corpo ganha um espaço como integrador primordial
da comunicação para os usuários das redes sociais[. . . ] (CASTELLS, 1999
apud LEITE; GOULART, 2016, p. 4).

Nesse sentido, como destacam Leite e Goulart (2016, p. 3), a divulgação da imagem do
corpo dentro das redes sociais representam também uma maneira de estar presente e comunicar-
se com outros indivíduos dentro dessas redes. Castells (1999, p. 537) aponta que, “as redes são
estruturas abertas, capazes de expandir-se sem limites, integrando os novos nós”. Desta forma,
identifica-se uma aumento das interações pessoais e interpessoais dos indivíduos conectados,
“permitindo manter e criar novos laços, em uma dinâmica onde o sujeito se reinventa, de modo
que se mantêm ou se modifica em correlação às expectativas do seu grupo de contatos” (LEITE;
GOULART, 2016, p. 2)

Ainda nessa perspectiva, dentro do ambiente das redes sociais os indivíduos que ali estão
presentes são predispostos a aprender a dinâmica desse espaço observando o comportamento de
outras pessoas e assim, “interagem de maneira a adequar-se às normas desse ambiente virtual
com objetivo de possibilitar a sua comunicação e ser aceito nesse grupo social” (STEFANICZEN,
2016, p. 116) .

Neste contexto contemporâneo, pretendemos analisar as relações estabelecidas no
universo das redes sociais pelos usuários do Instagram. Uma rede social que tem como principal
forma de relacionamento o compartilhamento de imagens e vídeos.
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No Instagram, observam-se as diversas representações dos atores sociais diante da rede.
Castells (2004), defende a existência de um novo tipo de sociabilidade: o “individualismo em
rede”.

Segundo Castells (2004 apud BATISTA; RODRIGUES, 2014, p. 4),

O individualismo em rede constitui um modelo social, não uma coleção de
indivíduos isolados. Os indivíduos constroem as suas redes on-line e offline,
sobre a base de dados dos seus interesses, valores, afinidades e projetos. Devido
à flexibilidade e ao poder de comunicação da Internet, a interação social on-line
desempenha um papel cada vez mais importante na organização social no seu
conjunto.

Deste modo, dentro do Instagram os indivíduos buscam se relacionar a partir de interesses,
valores, afinidades e projetos em comum. Projetos estes que muitas vezes tem na imagem do
corpo um forte fator de identificação perante a rede.

Contudo, é importante refletir sobre fragilidade destas relações sociais que se estabelecem
através das redes. Para Bauman (2011), as relações sociais estabelecidas dentro das redes sociais
carecem de profundidade, sendo que muitas destas relações podem facilmente serem desfeitas
com um simples apertar de um botão. Nessa lógica, os jovens e os outros indivíduos que acessam
as redes procuram neste espaço on-line um ambiente onde os conflitos possam ser evitados ou
no mínimo minimizados com apertar de algumas teclas. Se algo não vai bem, ou desagrada de
alguma forma a conexão com o outro pode ser desfeita sem maiores consequências (BAUMAN,
2011, p. 23). E para ambas as partes envolvidas na dinâmica das redes sociais.
Ainda de acordo com Bauman,

O que mais importa para os jovens é preservar a capacidade de remodelar a
’identidade’ e a ’rede’ no momento em que surge uma necessidade (ou, na
verdade, um capricho) de refazê-las, ou quando se suspeita que essa
necessidade já tenha surgido. A preocupação dos antepassados com a própria
identificação, exclusiva e única, tende a ser deslocada pela preocupação com
uma reidentificação perpétua. As identidades devem ser descartáveis; uma
identidade insatisfatória, ou não suficientemente satisfatória, ou uma identidade
que denuncia a idade avançada, deve ser facilmente abandonável; a
biodegradabilidade talvez seja o atributo ideal da identidade mais desejável nos
nossos dias (BAUMAN, 2011, p. 24, grifos do autor).

Assim, no universo das redes sociais a capacidade de remodelar a própria identidade
é essencial para os indivíduos conectados. Diferentemente do passado onde se enxergava a
importância de exibir somente uma única imagem sólida de si, na atualidade as identidades
são efêmeras, podem e devem ser descartadas ou modificadas ao menor sinal de rejeição
por parte do outro. Consequentemente, as redes sociais são o ambiente propício para que os
indivíduos possam manifestar suas necessidades de exibir sempre uma identidade adequada a
um determinado contexto.

As capacidades interativas da internet são feitas sob medida para essa nova
necessidade. Em sua versão eletrônica, é a quantidade de conexões, e não sua
qualidade, que faz toda a diferença para as chances de sucesso ou de fracasso.
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É isso que possibilita manter-se au courant do que “todo mundo está falando” e
das escolhas indispensáveis do momento: as músicas mais ouvidas, as camisetas
da moda, as últimas aventuras das celebridades, as festas mais badaladas, os
festivais e eventos mais comentados[. . . ] (BAUMAN, 2011, p. 24 - 25, grifos
do autor) .

Destaca-se a possibilidade estar sempre “por dentro” e atualizado das novidades e das
possíveis “escolhas indispensáveis do momento” (BAUMAN, 2011, p. 25) que as redes
proporcionam, assim como uma extensão das propagandas divulgadas nos veículos de
comunicação mais tradicionais (radio,TV ), as redes possuem a capacidade de ditar o novo e
apontar qual a próxima novidade que todos devem consumir para ficarem sempre atualizados
das novidades do momento.

[. . . .]Ao mesmo tempo, estar em dia com tudo isso ajuda a atualizar os
conteúdos e a redistribuir as ênfases na imagem da pessoa; ajuda ainda a apagar
depressa os vestígios do passado, isto é, os conteúdos e as ênfases que agora
estão vergonhosamente fora de moda. Tudo somado, a internet facilita demais,
incentiva e inclusive impõe o exercício incessante da reinvenção – numa
extensão inalcançável na vida off-line. [. . . ] (BAUMAN, 2011, p. 25, grifo do
autor).

Ou seja, as pessoas expõem de si mesmas aquilo que está sendo o sucesso do momento,
se atualizam nas redes à medida em que esta lhe sugere o que chama atenção ao ser exposto,
seja determinada pose, ou cor de cabelo, ou forma de se vestir, ou até mesmo o tipo de legenda
que seria interessante colocar na foto. Mas, como na rede tudo se atualiza rapidamente, o que é
sucesso do momento, passa a virar algo ultrapassado, requerendo que aquele que se expõe se
atualize de forma rápida, para novamente estar no topo (BAUMAN, 2008).

Ir a público através das imagens é estar se expondo a uma diversidade e pluralidade de
conteúdos das redes que, de alguma forma, contribui para a construção de novas representações
sociais desse corpo na contemporaneidade. Sendo assim, a partir do momento em que o indivíduo
compartilha sua imagem na rede social, configura-se uma ação que possibilita outras conotações,
além das quais, o próprio sujeito se encarrega de dar a sua própria imagem) (LEITE; GOULART,
2016, p. 9).

Dessa maneira, o indivíduo que expõe a imagem do corpo nas redes sociais “deve” estar
sempre atento às dinâmicas sociais estabelecidas dentro da própria rede. Ou seja, não basta
querer participar da rede postando imagens e compartilhar a opinião sobre um determinado
assunto. Para ser aceito e reconhecido perante a rede é necessário se adequar as normas e padrões
de exibição daquele espaço, geralmente, definidos pelos modelos estéticos pautados pela mídia e
pelo mercado.
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3 NAVEGANDO PELA METODOLOGIA
3.1 METODOLOGIA USADA NESTA PESQUISA

A metodologia é o momento de detalhar os procedimentos intelectuais e técnicos
utilizados para desenvolver os objetivos estipulados na pesquisa (PRODANOV; FREITAS,
2013). Ainda de acordo com esses autores, tais procedimentos também podem ser identificados
como métodos científicos ou o conjunto de processos ou operações mentais empregados na
investigação.

Simões (2016) ressalta as dificuldades de se realizar pesquisas em redes sociais, tendo
em vista a dimensão dessas redes e a quantidade de conteúdo postado por dia por seus usuários.
O que, ambivalentemente, também proporciona as redes sociais a condição de serem um espaço
rico e privilegiado para análise dos fenômenos contemporâneos. Principalmente, devido a essa
quantidade de material sobre a vida social de seus frequentadores que pode ser encontrado nesse
meio. Entretanto, é válido refletir como aponta Fragoso, Recuero e Amaral (2011), sobre a
delimitação da amostra a ser analisada e os procedimentos utilizados para a sua observação.

Desse modo, nesta etapa do trabalho detalharemos: 1) o processo e os critérios utilizados
para selecionar as hashtags; 2) os critérios e métodos definidos para a seleção e coleta das
imagens; 3) a metodologia utilizada para interpretar os dados coletados; e finalmente, 4) A
descrição das categorias e dos eixos temáticos elaborados para analisar os resultados encontrados.

3.2 PROCESSO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS HASHTAGS 11

Foi realizado um levantamento inicial no dia 28/01/17 12 , ainda para fase do projeto
de pesquisa, com intuito de conhecer os mecanismos de busca do Instagram e dar início a
investigação das imagens e conteúdos sobre o corpo nessa rede social. Na pré-análise, digitamos
a palavra-chave “corpo” no mecanismo de busca do Instagram que retornou como resultado da
pesquisa a “#corpo”, além de uma série de outras hashtags iniciadas com a palavra corpo, assim
como demonstrado na imagem abaixo.

11 Hashtags são filtros ou indexadores de busca utilizados no ciberespaçoMais precisamente, são palavras-chaves,
simples ou compostas, antecedidas pelo símbolo “#” (conhecido como cerquilha, ou jogo da velha no Brasil).
Obrigatoriamente, devem ser escritas sem a utilização de espaços e podem conter uma abreviação/sigla (ex:
#TCC abreviação para trabalho de conclusão de curso), uma só palavra (Ex: #corpo) ou até mesmo um conjunto
de palavras formando uma frase (ex: #corpoemforma). Na rede social Instagram as hashtags estão diretamente
conectadas as fotos e vídeos. São postados pelos usuários geralmente como legenda das fotos/vídeos ou com
intuito de dar visibilidade a publicação. Em síntese, servem para categorizar, classificar, destacar, dar visibilidade,
ou até mesmo atribuir sentido a uma foto ou vídeo publicada. Nesta pesquisa as hashtags foram utilizadas como
uma espécie de filtro para selecionar a amostra de imagens e conteúdos sobre o corpo.

12 Esta data de coleta refere-se somente ao período de elaboração do projeto do estudo, onde realizamos o primeiro
contato com o campo de pesquisa. Somente após coletar mais informações sobre o campo é que definimos uma
data específica para realizar a coleta definitiva dos dados, a qual ocorreu no dia 06/06/17.
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Figura 1 – Exemplo de pesquisa pela #corpo na ferramenta de busca do Instagram realizada no dia
23/06/17 às 13:53

fonte: https://www.instagram.com/

Após a realização desse primeiro contato com o aplicativo foram selecionadas as hashtags
que estavam mais relacionadas com os objetivos dessa pesquisa e que se adequavam aos critérios
determinados na metodologia do trabalho. Os critérios de seleção das hashtags serão descritos
mais adiante no texto.

Em seguida, realizamos um levantamento inicial das hashtags relacionadas com a temática
do corpo no Instagram. Foram selecionadas ao todo 21 hashtags para serem analisadas ao longo
da versão final do trabalho, são elas: 1) #body, 2) #corpo, 3) #corpoperfeito, 4) #corposaudavel,
5) #corpoemente, 6) #corpoeconstrução, 7) #corposarado, 8) #corpoemconstrucao (sem acento
e sem cedilha), 9) #corpoideal, 10) #corpoealma, 11) #corpofechado, 12) #corpofitness, 13)
#corpofit, 14) #corpoesaude, 15) #corpolindo, 16) #corpobonito, 17) #corpodemonstro, 18)
#corpomagro, 19) #corpoescultural) 20) #corpoemdia, 21) #corpogordo.

A seleção foi baseada nos seguintes critérios: 1) As hashtags deveriam iniciar com a
palavra corpo e relacionar termos que fazem parte do cotidiano de conteúdos sobre o corpo.
Por exemplo: corpo e saúde, corpo e perfeição, corpo e forma, corpo e fitness, corpo e magro,
corpo e gordo, entre outras. 2) Deveriam ter mais de cinco mil menções no Instagram para
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serem consideradas relevantes para pesquisa. No entanto, neste critério há uma exceção. A
“#corpogordo” com apenas 126 menções também foi selecionada, por acreditarmos que seu
conteúdo seria relevante para contrastar com as outras hashtags selecionadas, devido a seu
conteúdo diferenciado em relação as outras seleções.

Além do mais, em função da quantidade elevada de hashtags encontradas na pesquisa,
optamos pelo ponto de corte de 5000 mil menções para limitar em 20 o número de hashtags a
serem analisadas e incluímos nesse ponto de corte também, a “#corpordo” como um elemento
de contraponto para qualificar a análise.

Ainda a respeito da escolha das hashtags, a ideia inicial era operar somente com as
hashtags que realmente apresentavam a palavra corpo em sua sintaxe. Contudo, no decorrer das
análises, percebemos que a #body, tradução literal da palavra corpo em inglês, representava um
panorama mundial da temática estudada. Esse panorama é representado pelos seguintes fatores:
1) o inglês é uma das línguas mais faladas no mundo todo, principalmente no universo digital;
2) muitos brasileiros usuários do Instagram, também utilizam hashtags escritas em inglês para
tentar alcançar um maior número de visualizações em suas publicações ou simplesmente por
motivos pessoais; 3) na data em que a seleção de hashtags foi realizada a “#body“ apresentava
29.309.716 compartilhamentos, número aproximadamente 45 vezes maior de menções do que a
principal hashtag da amostra selecionada, a ”#corpo“ com 661.940 compartilhamentos.

Pelos motivos citados anteriormente, optamos por também incluir a #body no escopo
do trabalho devido a sua representatividade e suas possíveis contribuições para os objetivos da
pesquisa.

Definidos os critérios de seleção das hashtags, foi elaborado uma tabela comparativa
organizada por ordem descrente de menções no Instagram para identificar quais eram as hashtags
mais citadas. O resultado pode ser visualizado no quadro abaixo.
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Tabela 1 – Lista de hashtags selecionadas, e organizadas por ordem decrescente de menções no Instagram.

Ord. de
classificação Hashtags(#) N. de menções

1º #body 29.309.716

2º #corpo 661.940

3º #corpoperfeito 195.568

4º #corposaudavel 107.945

5º #corpoemente 107.563

6º #corpoemconstrução 105.970

7º #corposarado 105.754

8º #corpoemconstrucao 67.800

9º #corpoideal 25.832

10º #corpoealma 20.950

11º #corpofechado 16.820

12º #corpofitness 15.872

13º #corpofit 12.124

14º #corpoesaude 11.950

15º #corpolindo 11.390

16º #corpobonito 10.975

17º #corpodemonstro 6.653

18º #corpomagro 6.461

19º #corpoescultural 6.258

20º #corpoemdia 5.535

21º #corpogordo 126

Fonte: dados da pesquisa

Em sequência, iniciamos o processo de coleta das imagens que ajudaram a compor a
amostra analisada. Os critérios de coleta e seleção estão descritos na seção seguinte.

3.3 PROCESSO DE COLETA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS IMAGENS

Quando uma hashtag é digitada na ferramenta de busca do Instagram, esta retorna dois
tipos de resultados: 1. “Principais Publicações”; 2. “Mais Recentes”, ambos são exibidos na
tela simultaneamente. O primeiro está relacionado ao que ferramenta nomeia de “Principais
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Publicações” que são as fotos e vídeos que estão em maior evidência em um determinado período
de tempo. O critério de exibição para as principais publicações está baseado no algoritmo de busca
do Instagram que filtra em toda a sua rede as imagens e vídeos com maior relevância/destaque
entre os seus usuários. O destaque das imagens e vídeos ocorre devido à fatores numéricos de
impacto. Tais como: horário em que a foto foi postada, número de visualizações que a foto
recebeu desde que foi postada, quantidade de curtidas e quantidade de comentários além de
outros fatores.

A seguir, um exemplo de como são exibidas as principais publicações do Instagram
quando pesquisado pela #corpo no dia selecionado para a coleta das imagens.

Figura 2 – Exemplo de quadro com as 9 principais publicações com a hashtag #corpo capturada em
06/06/17 às 12:28

Fonte: https://www.instagram.com/

O segundo resultado da ferramenta busca, como o próprio nome já sugere, exibe as fotos
e vídeos mais recentes publicadas pelos usuários do Instagram. Aqui o critério de exibição do
conteúdo também está associado ao funcionamento do algoritmo de busca. Que neste caso, filtra
para exibição, as imagens e vídeos que foram publicadas em um período de tempo mais recente,
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e que por sua vez, também obedecem aos fatores numéricos de impacto para exibição. Segue
exemplo de como o site exibe suas publicações mais recentes.

Figura 3 – Exemplo de quadro com as 9 mais recentes publicações com a hashtag #corpoemforma
capturada em 06-06-17 às 12:28

Fonte: https://www.instagram.com/

Cabe ressaltar aqui, quando clicamos em qualquer conteúdo do mural de principais
publicações ou no de publicações mais recentes somos redirecionados para o perfil13 do usuário
que realizou a publicação do conteúdo. Local onde de fato foi realizado a coleta dos
conteúdos analisados nessa pesquisa. Perfil é o espaço do Instagram destinado a postagem das
imagens e vídeos por cada usuário. Cada usuário que tem uma conta registrada nesta rede social
possui um espaço individual (o perfil) para realizar as postagens de suas fotos e vídeos e para
interagir com os outros usuários desta rede. Como já mencionado, estamos analisando neste
trabalho as imagens e os conteúdos produzidos/reproduzidos pelos usuários do Instagram
referentes ao corpo.
13 Todas as imagens do Instagram apresentadas nesta pesquisa foram coletadas na página oficial do aplicativo,

tanto na versão mobile ou Web e também, dos perfis públicos dos usuários dessa rede. Perfis públicos são aqueles
que dão permissão a qualquer usuário da rede de visualizar e interagir com o conteúdo postado.
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Para esta pesquisa, foram selecionadas as imagens e vídeos exibidos somente no recurso
principais publicações, devido ao entendimento que o conteúdo exibido nessa ferramenta é
o mais representativo em todo o Instagram. Principalmente, por ser o conteúdo com o maior
número de visualizações, que por sua vez, demonstra o nível de interesse por esse tipo de material
entre os usuários do Instagram.

Apesar de não existir muito consenso nas fontes pesquisadas14 sobre quais dias e horários
os usuários do Instagram costumam realizar um maior número de publicações de fotos e vídeos,
optamos por realizar a captura das imagens em um dia da semana, mais especificamente, dia
06/06/17 uma terça-feira, entre o horário de 12:28 e 12:44.

Para isso, as hashtags/termos-chave selecionadas para a pesquisa foram digitadas na
ferramenta “Busca15” do Instagram uma a uma, em 21 guias do navegador Google Chrome,
abertas no intervalo de tempo acima mencionado. O objetivo de pesquisar todas as hashtags em
um mesmo período de tempo está relacionado com uma característica específica dessa rede social,
que é a frequência que os dados são exibidos e atualizados. Como já mencionado anteriormente,
o Instagram tem um fluxo de aproximadamente 95 milhões de postagens diárias, esse fluxo
constante de atualizações provoca um efeito de inconstância dos dados. Ou seja, as fotos e
vídeos exibidos são substituídas em pouquíssimo tempo pelo novo conteúdo que é enviado para
o Instagram a cada segundo. Com isso, a estratégia adotada de definir um período específico de
tempo para a coleta de dados e pesquisar ao mesmo tempo por todas as hashtags, se mostrou
necessária.

Cada busca pelas palavras-chaves selecionadas retornou um resultado com 9 publicações
(número padrão de imagens ou vídeos exibidos na tela principais publicações). Portanto, foram
selecionadas as 9 publicações geradas por cada busca das 21 hashtags selecionadas nesta pesquisa.
Totalizando 189 publicações, entre imagens e vídeos para serem analisados.

Para a coleta, utilizamos o recurso print screen disponível em computadores com sistema
operacional Windows. Com esse recurso foi possível realizar um “recorte” diretamente dos perfis
do Instagram onde os imagens e vídeos estavam localizados. Posteriormente, o conteúdo visual
selecionado foi agrupado em pastas e organizado de acordo com a ordem numérica da hashtags
analisadas (ordem referente a classificação da tabela de hashtags).
14 Algumas fontes apontavam que os dias mais ativos de postagem eram de segunda a sexta no horário entre 12h e

14h da tarde. Outras a noite, no horário entre 20h e 22h da noite. Ou ainda aos finais de semana, onde o horário
mais indicado ficava entre 21h e 23h. Fontes disponíveis em: <http://muchabreja.com.br/os-melhores-e-piores
- horarios-para-postar-no-instagram/<https://br.hubspot.com/blog/quais-sao-os-melhores-horarios-para-postar
- nas-midias-sociais>; https://sproutsocial.com/insights/melhores-horarios-para-publicar-nas-redes-sociais/#in
s tagram Acesso em 01 jun. 2017.

15 No aplicativo do Instagram para celular, que também foi utilizado para coletar algumas informações, a ferramenta
busca recebe o nome de pesquisar.
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Figura 4 – Organização das 189 imagens selecionadas em pastas, nomeadas de acordo com a tabela de
classificação de hashtags

Fonte: Dados da pesquisa

Cada pasta contém exatamente 9 imagens, referentes as principais publicações do
Instagram analisadas. O conteúdo visual selecionado foi coletado dos perfis do Instagram os
quais pertenciam e nomeados a partir do nome de usuário destes perfis.

No momento das análises não foram verificados todos os comentários16 de uma
publicação. Somente as hashtags utilizadas em conjunto com o conteúdo visual publicado (que
aqui também são entendidas como elemento textual emitidos pelos autores das publicações ou
de seus seguidores), a imagem em si, e a descrição que o usuário coloca na foto/vídeo, a qual
funciona como uma espécie de legenda.

Legenda pode ser caracterizado como as mensagens que o autor da imagem/vídeo
utiliza para descrever o conteúdo visual postado ou como forma de atribuir significado a esse
conteúdo. Podem tanto estar inseridas ao lado da imagem/vídeo, quanto dentro da própria
16 No Instagram comentário pode ser definido como uma informação textual ou imagética, publicada pelo autor do

conteúdo visual postado ou por pessoas que visualizaram esse conteúdo e decidiram interagir com o usuário que
efetuou a publicação. Os comentários são exibidos um a um, em ordem cronológica junto da imagem/vídeo
compartilhada na rede. Uma foto ou vídeo pode ter de zero a milhares de comentários (STEFANICZEN, 2016).
Uma hashtag adicionada no comentário também é considerado uma legenda.
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imagem/vídeo como elemento que compõe ou explica o conteúdo postado. Abaixo segue um
exemplo autoexplicativo de uma imagem, com legenda inserida junto a foto e no campo de
comentários. As edições em vermelho 1 e 2 são edições nossas, portanto não compõem a imagem
original, apenas estão ali para explicar de que forma as legendas são utilizadas na imagem em
questão.

Figura 5 – Exemplo de imagem com legenda postada por @lojavinaamanda utilizando a #corpoemdia
capturada em 06-06-17 às 12:28

Fonte: https://www.instagram.com/

Ainda sobre a análise das imagens e de suas legendas, Stefaniczen (2016, p. 68), salienta
que é importante se ater a observação da imagem e da legenda como elementos compositivos
de um todo. Consequentemente, o texto-legenda não deve ser compreendido como fenômeno
isolado e distinto do contexto maior da imagem. Para a autora,

[. . . ]quando o sujeito insere uma imagem no Instagram, representando algo
vivido ou desejado, percebe-se que esse contexto virtual é de certa forma,
propício a inúmeras representações e sentidos para uma mesma imagem. Para
compreender e interpretar o conteúdo das mesmas é preciso estar atento ao
contexto em que foi utilizada e ter em mente que uma produção de imagem
nunca é gratuita, ou seja, a produção vincula o simbólico ao real e, portanto,
faz com que as mesmas sejam mediadas entre o espectador e a realidade em
si (STEFANICZEN, 2016, p.68).

Logo, destaca-se a necessidade de um olhar atento para a interpretação das imagens
levando se em consideração as dificuldades para realizar tal tarefa. No entanto, é importante
considerar como enfatiza Silva (2001), o enfrentamento de uma tema complexo, considerando
a relação dos fatores constituintes de uma dada situação, que “exige abrir mão das respostas
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objetivas, ’claras’ e distintas e superar o tratamento das ’coisas em pedaços’ que levam a
um ’conhecimento mutilado”’. (PRIORE, 1985 apud SILVA, 2001, p. 6), Sendo assim, não
pretendemos apontar uma suposta “verdade absoluta” por traz dos dados, muito menos realizar
um diagnóstico de forma fragmentada. Buscamos aqui, oferecer um panorama sobre o tema do
corpo no Instagram, e que por ventura, possam vir a subsidiar outros estudos sobre o tema.

3.4 METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS

Para a análise do material coletado foi utilizado o software de análise de contéudo MAXDA

Analytics Pro 12. Trata-se um software de análise de conteúdo que permite o agrupamento de
um conjunto de diferentes documentos, entre eles, textos, imagens e vídeos em um ambiente de
análise. Nesse ambiente é possível isolar pontos específicos de cada imagem a fim de compará-los
de acordos com parâmetros específicos e pré-estabelecidos pela pessoa que opera o software.

Figura 6 – tela inicial do software MAXQDA Analytics Pro 12 demonstrando as categorias de análise e o
material analisado

Fonte: software MAXQDA Analytics Pro 12

Na imagem 6 acima é possível visualizar umas das imagens que foi analisada com auxílio
do software. Na tela “sistema de documentos” estão listados todos os materiais visuais coletado
na nossa amostra (pastas azuis). Na tela abaixo, “Sistema de Códigos”, é onde elencamos as
categorias analisadas (pastas laranjas) e os eixos de análise avaliados em cada categoria (pastas
cinza). Também é possível notar um número ao lado de cada eixo de análise. Este número
representa a quantidade de vezes que uma imagem ou vídeo foi classificada de acordo com os
critérios de cada eixo de análise avaliado. Nota-se ademais, a presença de uma tela onde está
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escrito “Imagem postada por @mbottan utilizando a #corpoperfeito”. Está tela é onde é exibido
uma amostra do conteúdo visual que está sendo analisado.

Ainda sobre a análise do conteúdo visual é importante frisar que durante a investigação
percebemos que algumas imagens/vídeos continham elementos comuns que se encaixavam
em mais de um eixo de análise. Este fato não foi ignorado durante a categorização dos dados.
Portanto, dos 189 materiais, algumas imagens e vídeos foram contabilizadas em mais de uma
categoria e eixo de análise. Tal fato não inviabiliza ou compromete a análise quantitativa dos
dados coletados. Pelo contrário, ressalta a ideia de que um mesmo campo de análise um fenômeno
ou determinado dado pode ser observado a partir de diferentes lentes e perspectivas.

As categorias e os eixos de análise desenvolvidos assim como seus critérios, serão
explicadas no subitem seguinte.

3.4.1 Categorias para análise das imagens e dos conteúdos sobre o corpo

Para esta análise, em um primeiro momento identificamos quais eram os tipos de
conteúdos, mensagens e imagens disponíveis no Instagram que faziam menção ao corpo, a partir
daí, foram construídas 4 categorias centrais para agrupar os dados coletados. Estas categorias
foram essenciais para visualizar e explicar como o material coletado se articula com os objetivos
propostos neste estudo. Em suma, através destas categorias foi possível identificar quais eram as
imagens e conteúdos sobre o corpo que mais predominaram na amostra analisada, além
demonstrar de que forma estes conteúdos são (re)produzidos pelos usuários do Instagram.

As categorias elaboradas foram: 1) Tipos de imagens e conteúdos identificados que
fazem menção ao corpo; 2) Classificação do conteúdo visual; 3) Forma que o corpo é exibido
na imagem; 4) Elemento central da imagem. Todas foram estruturadas no decorrer do processo
de exploração do material. A medida que as fotos selecionadas eram agrupadas de acordo com
as suas respectivas hashtags, elementos comuns entre as imagens e seus comentários foram
visualizados, de tal modo, que permitiram a criação das categorias e dos eixos de análise.

Em um segundo momento, construímos para a síntese e interpretacão 3 sub-categorias
onde apresentamos como os dados coletados se articulam em torno de um objeto comum (o
corpo) e como os usuários do Instagram se relacionam com o corpo dentro desta rede social.
São estas: 1) Que corpo é esse? O ideal corporal no Instagram; 2) Busca por recomendações,
conselheiros e tecnologias e o corpo como modelo.

Cabe ainda destacar, cada categoria central é composta por um conjunto de eixos
que auxiliaram na descrição e análise quantitativa e qualitativa do material coletado. No entanto,
para esta pesquisa específica iremos no ater a um diálogo maior com os dados encontrados na
categoria 1, tendo em vista os objetivos propostos. Os elementos derivados das outras categorias
servirão neste momento apenas como auxiliares para interpretar os usos das imagens e
conteúdos sobre o corpo no Instagram.

As categorias centrais e os eixos de análise, assim como suas informações quantitativas
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estão descritas na tabela 2 logo abaixo. A interpretação dos eixos serão apresentadas de forma
agrupada dentro das subcategorias. Embora todos os dados estejam relacionados de alguma
forma, compreendemos que alguns elementos possuem relações mais diretas e, quando agrupados,
possibilitam o processo de interpretação, além de facilitar a visualização dos dados para o leitor.

Tabela 2 – Categorias e Eixos de análise da pesquisa (continua)
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Tabela 3 – Categorias e Eixos de análise da pesquisa (conclusão)

Fonte: dados da pesquisa

Assim, apesar de elencarmos os eixos de análise na tabela por quantidade de ocorrências
em relação ao número total de imagens selecionadas (189), do maior para o menor número,
não necessariamente, isso signifique que um eixo com maior ocorrências seja mais significativo
para a pesquisa do que outro com um menor número de ocorrências. Os eixos de análise serão
interpretados dentro das subcategorias de acordo com a relação de seus dados, independentemente
da ordem de classificação apresentada na tabela.



30

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS
Especificamente neste capítulo, focamos na descrição e exploração qualiquantitiva dos

eixos de análise da categoria central “1. Tipos de imagens e conteúdos que fazem menção ao
corpo”. Compreendemos que os eixos pertencentes a categoria 1, são considerados resultados,
frutos das análises dos dados coletados e das leituras realizadas no decorrer do processo
investigativo. Desse modo, consideramos pertinente anunciar e discutir esses eixos de forma
relacionada dentro de cada subcategoria construída. Para além disso, os dados das categorias
centrais: “2. Tipo do conteúdo visual”, “3. Forma que o corpo é exibido na imagem” e “4.
Elemento central da imagem”, também serão problematizados no decorrer deste capítulo como
auxiliares para interpretar os elementos da categoria 1.

Como já explicitado em momento anterior, foram analisadas ao todo 189 conteúdos
visuais. Além das imagens, também foram apreciados durante o processo investigativo as
hashtags, legendas e comentários presentes nas imagens que faziam menções ao que estamos
denominando de conteúdos sobre o corpo. As análises serão apresentadas a seguir dentro de cada
subcategoria.

4.1 QUE CORPO É ESSE? O IDEAL CORPORAL NO INSTAGRAM

Aqui especificamente, estão agrupados os eixos de análise 2,3,9,5 e 8 respectivamente:
imagens e conteúdos sobre o corpo saudável ou sobre o estilo de vida saudável - (39%); imagens
e conteúdos sobre o corpo fitness - (33%); imagens e contéudos que citam dicas de alimentação
saudável ou de nutrição (12%); imagens e conteúdos sobre a beleza do corpo e o corpo perfeito -
(29%); imagens e conteúdos contra hegemônicas (13%).

Identficamos que por mais que a maioria dos usuários do Instagram apontem que suas
identidades são construídas em torno da busca de um suposto ideal corporal, baseados em um
discurso sobre o estilo de vida ativa e saudável que tem na linguagem do fitness, e na construção
de um corpo belo e “perfeito” um modelo a ser seguido e idolatrado, existe, para além disso,
movimentos de resistência dentro da própria rede que se recusam ou se negligenciam a seguir
esta linha normativa.

Verificamos também a presença de outros elementos que foram percebidos nas imagens
que não se tratavam especificamente de uma pessoa exibindo o seu corpo. Em linhas gerais,
verificamos que as imagens e conteúdos sobre o corpo no Instagram nem sempre são veiculados
nesta rede social tendo apenas o corpo como elemento central exibido. Isto é, por mais que a
amostra tenha sido selecionada a partir de palavras-chaves que tinham o termo “corpo” como
elemento principal, todavia, identificamos imagens em que outros componentes estavam
presentes, até mesmo como elemento preponderante da imagem. Como exemplos, fotos de
alimentos (refeições, frutas, verduras, doces) – (8%) da amostra total, fotos dos mais variados
objetos e produtos (medicamentos, suplementos, produtos cosméticos, anúncios de roupas e
comidas fitness etc.) – (2%), paisagens ou cenários naturais – (2%) e até mesmo de animais
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mesmo que em quantidade ínfima – (1%). Essa variedade de elementos identificados revela que
outros signos e símbolos sociais também estão presentes ao se falar do corpo, tanto no sentido
de agregar valor a esse, quanto para influenciá-lo na construção de sua imagem.

Outro fato a ser considerado é que apesar de não termos encontrados fontes que confirmem
se as mulheres estão presentes em maior ou menor número dentro do Instagram, foi possível
perceber que as imagens do corpo feminino estão em grande evidência dentro desta rede social
(77% da amostra total) em relação a imagens de corpos masculinos (15% da amostra total).

Do mesmo modo, Jacob (2014) ressalta que ao longo da década de 70 e ainda nos
dias atuais com uma intensidade menor, o culto a forma e a o corpo feminino estiveram em
evidência nas capas de revistas. Conjuntamente, com o advento das redes sociais, essa estratégia
comunicativa de cultuar o corpo feminino não deixou de existir, mas ganhou intensidade dentro
do universo de compartilhamento de imagens da internet.

Embora as imagens do corpo feminino não tenham sido as únicas identificadas na
amostra analisada, sua presença dentro do Instagram merece destaque. Pois, como coloca Jacob
(2014, p. 97) os efeitos da da sociedade de consumo são realçados no caso do corpo feminino,
“o consumo dá-se em especial no caso do corpo feminino, desrespeitado histórica e politicamente
na imensa maioria das sociedades patriarcais que se constituíram pelo mundo”. No sistema
cultural mundial, o corpo feminino “deve” ser adequar as imposições do modelo capitalista.
Nessa lógica, o corpo feminino não tem o direito ao envelhecimento, devendo permanecer sempre
com a aparência jovem, até mesmo aquelas mulheres que já ultrapassaram os 30 anos, também é
essencial que sejam magras, não possuam celulites, estrias, ou qualquer outro pesadelo estético.
(JACOB, 2014, p. 97),

Nesse contexto de busca obsessiva por ideais muitas vezes inalcançáveis,
destacam-se as redes sociais. Nelas, especialmente com o uso das imagens de
sucesso e incentivo do Instagram, as pessoas se expõem, se comparam e,
muitas vezes, disputam quem emagrece mais rápido. Ou não. (JACOB, 2014,
p. 97)

Selecionamos algumas imagens postadas pelos usuários para exemplificar como os eixos
de análises se relacionam e estão relacionados dentro do contexto descrito acima.

Dentro do eixo “2. Imagens e conteúdos sobre o corpo saudável ou sobre o estilo de vida
saudável”, estão presentes imagens, legendas, comentários e hashtags que exaltam um estilo
de vida ou de corpo considerado saudável. Geralmente, fotos de corpos antes ou depois de um
treino de atividades físicas, exibindo os produtos e alimentos que consomem, além dos serviços
que utilizam para manter a forma do corpo que idealizam como saudável e belo.
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Figura 7 – Imagem postada por @simplifica.nutri utilizando a #corpoemente capturada em 06-06-17 às
12:28

Fonte: https://www.instagram.com/

Destacamos a imagem 20 postada pela Intagrammer @simplifica.nutri. Nela a usuária
exibe uma imagem comparativa de 4 quadros mostrando a “evolução” de seu corpo ao longo de
4 anos, depois de submetidos a um conjunto de procedimentos como mudança de alimentação,
treinamentos físicos e restrições alimentares para alcançar o estilo de vida considerado por ela,
como saudável.

Este é um quadro comum encontrado em várias imagens e conteúdos analisados. Os
indivíduos do Instagram geralmente atribuem a conquista de um estilo de vida ou de um
corpo saudável, a uma alimentação continuamente regrada, além da adesão a uma rotina de
treinamentos físicos por um longo período de tempo. Contudo, como a imagem abaixo atesta,
somente essas práticas não são suficientemente eficientes para se alcançar um ideal de corporal
que seja considerado saudável.
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Figura 8 – Imagem postada por @nai_darlen utilizando a #corpoesaude capturada em 06-06-17 às 12:28

Fonte: https://www.instagram.com/

Na imagem 8 postada pela usuária @nai_darlen destaca se o seguinte comentário “Nada
como começar a semana cuidando do corpo! Saúde é o ponto principal do nosso corpo, sem ela,
somos incapazes de fazer qualquer coisa, por isso, valorize-a, cuide-a porque sem saúde não
somos absolutamente nada! ”

Verifica-se nesse comentário uma exaltação do estilo de vida saudável através do cuidado
com o corpo. A usuária afirma “sem saúde não somos absolutamente nada!”, apesar de não
explicar exatamente como ela cuida do corpo em seu comentário, é possível perceber pela foto,
que este cuidado com o corpo está vinculado a utilização de serviços e tratamentos estéticos, que
estão para além do treino e da dieta regrada da usuária da primeira foto. Pode-se se assim concluir,
que a construção de um ideal corporal, através da adoção de um estilo de vida supostamente
saudável, está vinculado a execução de uma série de procedimentos com o corpo (dietas, treinos,
tratamentos etc..) que nem sempre são de fácil acesso ou concretização, devido ao preços muitas
vezes elevados, e até mesmo a dificuldade dos indivíduos de seguir e manter as restrições e
programas de treinamentos exigidos por um projeto de felicidade pautada no corpo por muito
tempo.

Além do mais, diferentes procedimentos são adotados pelo usuários do Instagram para se
alcançar objetivos semelhantes ou não. Por mais que aparentemente exista um ideal corporal
comum (forte, saudável, jovem e belo), que por sua vez, não é unânime, como apontaremos mais
adiante no texto. Os indivíduos do Instagram se utilizam de diferentes ferramentas e métodos
disponibilizadas pelo mercado para atingirem ou não, cada um o seu padrão corporal. Em resumo,
não é possível afirmar que exista uma uniformidade ou um único modelo de ideal corporal dentro
do Instagram, considerando-se a diversidade de formas e imagens visualizadas nessa pesquisa.
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Mas sim, um projeto individual elaborado por cada pessoa, influenciado pelas ofertas e opções
do mercado, do mesmo modo, pela figura de especialistas e conselheiros presentes na vida desses
indivíduos.

Destaca se ainda na imagem em questão a seguinte frase, “por ela
@avani.santosnascimento profissional capacitada, @clinica_dermafisio com os melhores
procedimentos!!!” Nessa frase, a usuária @nai_darlen atribui o sucesso da manutenção de seu
estilo de vida saudável a figura de um especialista que seja capaz de lhe oferecer os melhores
“procedimentos” e opções para que ela consiga atingir ou pelo menos manter o seu padrão de
corporal idealizado. Como mostraremos na subcategoria “Busca por recomendações,
conselheiros e tecnologias” a figura do especialista também é muito presente na vida dos
Instagrammers.

Outra figura de destaque na amostra analisada são os indivíduos que adotam o discurso
do fitness como um estilo de vida, ou ainda como identificam Batista e Rodrigues (2014, p.
4), os “indivíduos da geração fitness”. Termo utilizado pelos autores para identificar os usuários
que dentro do Instagram possuem um projeto de “construção identitária semelhante, baseado
na busca por um estilo de vida saudável” além de um projeto de felicidade pautado em um
corpo idealizado (BATISTA; RODRIGUES, 2014, p. 2).

Ainda nessa perspectiva, Batista e Rodrigues (2014 apud JOÃO FREIRE FILHO, 2010,
p. 4) identificam que,

Na era da felicidade é necessário aparentar-se bem-adaptado ao ambiente,
irradiando confiança e entusiasmo, como também, demonstrando uma
personalidade desembaraçada, extrovertida e dinâmica. Tal comportamento é
adotado pela geração fitness, sendo parte integrante do capital social
acumulado naquele espaço. É deste modo que os projetos individuais de
cuidado com o corpo e de bem-estar são conectados, formando um tipo de
comunidade dentro do Instagram.

Dando sequência, os indivíduos da geração fitness exibem comportamentos que são
particulares a um grupo de indivíduos dentro desta rede, criando-se assim, conexões entre
“projetos individuais de cuidado com o corpo e bem-estar” que possibilitam a formação de
comunidades dentro do próprio Instagram (BATISTA; RODRIGUES, 2014, p. 4). Estas
comunidades de usuários apresentam em comum um conjunto de hábitos e comportamentos que
o permitem se identificar e serem identificados diante do restante da rede, tornando possível
assim, o surgimento de um grupo que se socializa na rede através da divulgação de seus projetos
pessoais de construção da imagem do próprio corpo.
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Figura 9 – Imagem postada por @david_sp07 utilizando a #corpofitness capturada em 06-06-17 às 12:28

Fonte: https://www.instagram.com/

Na imagem 9 acima postada pelo usuário @david_sp07 identifica-se o conjunto de
comportamentos descritos por João Freire Filho (2010) (p. 4) “aparentar-se bem-adaptado ao
ambiente, irradiando confiança e entusiasmo, como também, demonstrando uma personalidade
desembaraçada, extrovertida e dinâmica.”. Conforme analisamos nas amostras, percebemos que
estas características são recorrentes nos usuários que que fazem uso de hashtags relacionadas ao
fitness, como #corpofitness.

Para além disso, destaca-se o fato que todos as imagens postadas com o uso da
#corpofitness apresentaram fotos de indivíduos expondo os seus corpos, seja em espaços
privados como dentro de casa; quanto em espaços públicos, tal qual, clubes e academias, como
pode ser verificado na imagem 10 logo abaixo.
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Figura 10 – Quadro com as 9 principais publicações com a hashtag #corpofitness capturada em 06-06-17

Fonte: https://www.instagram.com/

Percebe-se assim, a necessidade do indivíduo que adota os comportamentos da “geração
fitness” de expor os resultados da construção de seu projeto de vida saudável pautado no corpo,
para toda a rede. Nas análises, identificamos também que 32% das imagens verificadas possuem
essa característica, onde um homem ou mulher exibe e registra as formas de seu corpo(geralmente,
utilizando pouquíssimas peças de roupas), através uma selfie tirada pelo celular ou onde estes
posam para uma câmera.

Essa necessidade de se mostrar para o outro, está vinculada a um fenômeno que Sibilia
(2008) identifica como uma característica e reflexo da contemporaneidade, onde é necessário ser
visto para ser reconhecido. Nas palavras da autora,
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[. . . ] o reconhecimento nos olhos alheios e, sobretudo, o cobiçado troféu de ser
visto. Cada vez mais, é preciso aparecer para ser. Pois tudo aquilo que
permanecer oculto, fora do campo da visibilidade – seja dentro de si, trancado
no lar ou no interior do quarto próprio – corre o triste risco de não ser
interceptado por olho algum. E, de acordo com as premissas básicas da
sociedade do espetáculo e da moral da visibilidade, se ninguém vê alguma
coisa é bem provável que essa coisa não exista (SIBILIA, 2008, p. 111 - 112)

Ainda em relação as características dos indivíduos da “geração fitness” (JACOB,
2014) aborda ainda um outro sentido para o termo fitness, ligado à uma preocupação com a
alimentação e a um estilo de vida baseado na prática continua de exercícios físicos.

Quando abordamos o termo fitness, nos referimos a um determinado modo de
comer e de cozinhar que visa o emagrecimento e/ou o ganho de massa muscular,
especialmente entre os adeptos do fisiculturismo, comumente chamado de
musculação. Tal linguagem [. . . ] foi denominada e potencializada graças às
redes sociais de compartilhamento de informações, especialmente o Instagram,
especializado em trocas de imagens. Nesta rede social adeptos do universo
fitness postam fotos de suas comidas, dietas, rotinas de treinamento físico e,
claro, fotos de seus próprios corpos, mostrando os resultados daquilo que os
usuários chamam de “estilo de vida ftness” (JACOB, 2014, p. 93)

Como identificamos nas imagens e conteúdos do eixo de análise “que citam dicas de
alimentação saudável ou de nutrição”. Os conteúdos compartilhados neste eixo estão repletos de
imagens e dicas sobre uma alimentação considerada “saudável”, que por sua vez, enfatizam o
caráter nutricional e funcional dos alimentos.
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Figura 11 – Imagem postada por @lemondedekakau utilizando a #corposaudavel capturada em 06-06-17
às 12:28

Fonte: https://www.instagram.com/

Na imagem 11 acima, o usuário @lemondedekakau exibe uma foto de seu café da manhã
seguida da seguinte legenda “[. . . ] Hoje tem ovos 2 mexidos com chia, banana com canela (para
diminuir o IG e pq eu amo) água que sempre me acompanha e meu pretinho(café) companhia
diária!!! ’E o de vcs, como foi?!’. Destacamos aqui, o uso da frase “para diminuir o IG (indíce
glicêmico)” atribuída como uma propriedade nutricional e medicinal da canela.

Já na imagem 12 abaixo, postada pelo usuário @evolução_que_motiva, este exibe uma
imagem, destacando as propriedades nutricionais de 3 frutas (limão, mamão e morango), além
de suas funcionalidades medicinais para prevenir ou combater doenças. Neste tipo de imagem é
comum o reforço a uma linguagem que apresenta o alimento como um remédio, para curar os
males de um corpo gordo e indesejado. (JACOB, 2014)
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Figura 12 – Imagem postada por @evolucao_que_motiva utilizando a #corpomagro

Fonte: https://www.instagram.com/

Nota-se tanto no primeiro, quanto no segundo exemplo, um destaque não para o sabor
dos alimentos ou para o prazer de consumir uma determinada comida, mas sim, neste tipo de
imagem apela-se para o alimento como mais uma opção para o indivíduo que deseja alcançar o
seu corpo idealizado, através da ingestão de alimentos considerados saudáveis e acompanhada
sempre de uma rotina de exercícios. Jacob (2014, p. 90) corrobora com essa constatação, ao
dizer que,

No mundo digital, cada perfil de rede social voltado para os temas alimentação
e corpo, que compõem a esfera do autodenominado universo fitness, costuma
ser um exercício de regras imposto por uma linguagem unificada de culto
à perfeição, estado conseguido por meio de muito esforço e cuidado com o
exercitar-se e o comer. [. . . ]

Jacob (2014) destaca ainda um outra uma característica das imagens compartilhadas no
Instagram relacionadas a uma obsessão pela imagem de um corpo ideal.

Observamos ainda mais do que uma valorização do poder nutritivo dos
alimentos ou do bem-estar que eles possam trazer, um enorme destaque, até
mesmo obsessivo, na conquista do corpo ideal, magro e sem gordura. Nas
imagens partilhadas no Instagram destacam-se os corpos perfeitos, as fotos de
antes e depois das donas dos perfis (antes gordas, agora magras e dentro do
padrão), [. . . ](JACOB, 2014, p. 92)

Assim, identificamos no eixo de análise “imagens e conteúdos sobre a beleza do corpo e
o corpo perfeito”, imagens de indivíduos que nutrem esse ideal por um modelo de corpo dito
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belo e perfeito que deve ser magro e sem gordura, assim como o completo oposto, imagens de
pessoas que se consideram belas por estarem fora dos padrões normativos impostos pela mídia.

Figura 13 – Imagem postada por @kekehbernardes utilizando a #corpobonito capturada em 06-06-17 às
12:28

Fonte: https://www.instagram.com/

Como exemplo das imagens encontradas, visualizamos aqui o caso da Instagrammer
@kekehbernandes que exibe o progresso de suas dietas e exercícios ao longo de 6 meses para se
alcançar o que ela denomina de “corpo bonito” de acordo com o seu depoimento.

“Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é
tentar mais uma vez.. Está aqui o resultado de 6 meses de dedicação provando
que não é preciso ficar na academia quase todo dia para se obter um corpo
bonito! Muitas determinação e foco nas dietas. Circuitos caseiros e muita dança
!! #musafitness, #corpobonito, #corpoperfeito” (@kekelhbernandes)

Assim como outros usuários da do Instagram, ela atribui o sucesso da conquista do
seu “corpo belo e perfeito” a sua persistência e motivação que não a deixou desistir de sua
dieta e rotina de treinamentos. Esta necessidade de expor ao público a evolução dos projetos
individuais de corpo, enfatizando a automotivação como uma ferramenta de reforço para não se
deixar desistir desse projeto individual de felicidade pautado na construção do próprio corpo é
um comportamento recorrente dos usuários do Instagram como discutiremos logo a seguir na
subcategoria “o corpo como exemplo”.
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Evidencia-se ainda, que o corpo magro e com pouca ou nenhuma gordura, apesar de
não ser o único, é um dos padrões corporais mais citados pelos usuários do Instagram como a
representação de um corpo “ideal, belo e perfeito”. Muito enfatizado como o corpo desejado
pelo público feminino. Já no caso do homens, busca se um corpo com ausência de pelos, que
aparente ter força e seja definido. Exemplo visualizado na imagem 14 abaixo postada pelo
usuário @michelpersonall.

Figura 14 – Imagem postada por @michelpersonall utilizando a #corpoemforma

Fonte: https://www.instagram.com/

Porém, é possível notar contradições ou no mínimo divergências entre tantos projetos
individuais de corpo exibidos no Instagram, uns exibem a magreza como o ideal de beleza a ser
alcançado, para outros, não basta ser simplesmente magro. É necessário também, ostentar
músculos rígidos e definidos tanto para os homens, quanto para as mulheres. Por essa
lógica, por mais que existam semelhanças entre alguns projeto de corpo, não é possível afirmar
que exista uma única identidade ou ideal corporal no Instagram. Os diferentes indivíduos
possuem objetivos e referências distintas em relação a forma e a imagem que seus corpos devem
possuir. Entretanto, é possível dizer que todos estes indivíduos presentes no Instagram se
enxergam como responsáveis pela construção do próprio projeto de identidade pautado no corpo,
podendo ou não remodelar este projeto a medida que acharem necessários ou partir do momento
que encontram novas referências(recomendações e conselhos).

Para além deste fato, percebemos que dentro do Instagram, existem indivíduos que
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apostam em formas de corpos destoantes desses padrões, como maneira de alcançar o tão
sonhado projeto de felicidade individual. Apresentamos a seguir alguns resultados encontrados
no eixo de análise “imagens e conteúdos contra hegemônicas” que evidenciam este fato.

Figura 15 – Imagem postada por @heydarry utilizando a #corpogordo capturada em 06-06-17 às 12:28

Fonte: https://www.instagram.com/

Na imagem 15 postada pela usuária @heydarry é possível observar uma forma corporal
que destoa das outras formas elencadas pela grande maioria dos usuários do Instagram como
ideal de beleza. Nesta foto em específico, destaca-se a presença do “corpo gordo” como a própria
usuária se identifica através da legenda que acompanha a sua sua foto.

Eu costumava odiar as dobras nas minhas costas. Um ódio, daqueles mortais.
Sempre que ia pra frente do espelho fazia questão de olhar e odiava. Eu já chorei
por elas existirem. Eu achava que ninguém gostaria de mim, por elas existirem.
Quando eu vestia uma roupa mais justa, elas apareciam com mais facilidade
e eu acabava não saindo, sempre arrumando desculpa, “tô doente” “meu pai
não deixou eu ir” “não vai dar pra ir”. . . E eu me isolei. 3 longos anos trancada
dentro de casa, não saía, não via gente, mas também não me incomodava. Eu
estava na minha zona de conforto, não olhava pras dobras com tanta frequência,
e assim criava a ilusão de que elas não estavam ali e que eu tava bem. Eu vivia
uma vida solitária, por mais que eu morasse com minha família, eu vivia isolada.
Tudo por causa dessas dobras, que na foto aparecem bastante.
Até o dia que eu me apaixonei, na verdade, baixei a guarda pra uma paixão
que eu levava apenas pela internet. Eu me deixei apaixonar, pelo simples fato
de ficar triste vendo meus amigos vivendo, saindo e eu ficando sozinha em
casa. Eu não lutei mais contra o sentimento que eu tinha por uma pessoa, eu
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deixei ele crescer. Eu escondi o medo do meu corpo, debaixo dessas dobras
nas costas e saí de casa. Mesmo sem saber me arrumar, mesmo com roupas
velhas. . . Eu saí. E pra aquele cara, nada disso parecia importar, meu cabelo
meio de qualquer jeito, nenhuma maquiagem, calça jeans mais velha que nosso
tempo de conhecidos. E então quando eu fui beijada, fui amada, eu consegui
ver que a vida era muito mais que meu corpo gordo. Meus grandes e imensos
problemas com meu corpo gordo, não eram nada perto do que a vida tinha
pra mim. E eu comecei a ignorar tudo em mim, que me fazia chorar, e eu sai
mais vezes de casa. Era difícil no começo, eu sempre fui tímida. Mas eu voltei
a ver meus amigos, eu voltei a sair pra comprar um pão pra minha mãe, eu
comecei a viver novamente. E quando eu vi que alguém me amava, do jeito que
eu era, sabendo dos meus problemas psicológicos, do meu corpo gordo, minhas
cicatrizes mais profundas. . . Eu percebi que eu também conseguiria me amar.
E eu me amei. Por completo, e sigo até hoje. Assim. - Daniela Arruda“ (grifos
nossos)

A usuária relata que que passou por diversos momentos de angústia e isolamento, devido
a sua insatisfação corporal, até o momento que encontrou uma pessoa que demonstrou gostar
dela na sua forma física atual, e assim, relata que apesar dos preconceitos sofridos socialmente,
passou a aceitar a forma de seu corpo o “corpo gordo” também como uma identidade possível.
Ademais, ela narra a percepção da existência de questões mais significantes na vida do que a
simples imagem de seu corpo.

Outros casos assim, foram identificados nesta pesquisa como o da usuária @mbottan,
segue abaixo o relato de sua experiência:

Figura 16 – Imagem postada por @mbottan utilizando a #corpoperfeito

Fonte: https://www.instagram.com/
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10 meses sem um episódio de compulsão alimentar seguido de vômito. 10
meses sem nem flertar com a bulimia, depois de mais de 16 anos de casamento
com ela. E também 3 anos e 8 meses de análise. 3 anos de reeducação alimentar.
2 de ortorexia. O peso não sei dizer pois não subo numa balança há 9 meses,
mas recuperei gordura. Quantidade de vezes que sofro com isso hoje: 0. Porque
eu não recuperei só gordura, recuperei minha vida inteira. A liberdade de fazer
uma refeição em paz. A liberdade de não precisar perseguir a refeição a qualquer
custo. A liberdade de deixar de contar calorias, micro ou macro nutrientes e
voltar a contar momentos felizes [. . . ]

@mbottan narra uma longa trajetória de crises e tratamentos que teve de enfrentar devido
a insatisfação com a sua forma corporal. Contudo, ela também relata que após deixar de se
preocupar com a busca por um ideal corporal divulgado pela mídia e por outros usuários das
redes e aceitou a forma natural de seu corpo, passou a viver uma mais significativa e repleta de
liberdades. “A liberdade de fazer uma refeição em paz. A liberdade de não precisar perseguir a
refeição a qualquer custo. A liberdade de deixar de contar calorias, micro ou macro nutrientes”.
Liberdades estas que os indivíduos que perseguem o estilo de vida ativo e saudável como projeto
de felicidade não são capazes de usufruir, devido as limitações e restrições que este estilo de
vida prega como ideal, conforme já discutido aqui.

Deste modo, verificamos que não é possível pontuar a existência de somente um ideal
corporal dentro do Instagram. Os projetos de identidade através do corpo que cada indivíduo
possui, apesar de compartilharem semelhanças e referências em alguns casos, divergem entre si
em sua grande maioria. Assim sendo, apesar de toda normatividade presente na
comtemporaneidade, as imagens de corpos magros, gordos, atléticos, delineados, baixos, altos e
obesos entre tantos outros, coexistem dentro do Instagram de forma ambivalente, assim como
em toda a sociedade.

4.2 BUSCA POR RECOMENDAÇÕES, CONSELHEIROS, TECNOLOGIAS E O
CORPO COMO UM MODELO

Partimos agora para a análise dos eixos restantes. Nesta subcategoria pretendemos
demonstrar como os indivíduos do Instagram recorrem a uma série de conselhos, recomendações
e produtos como estratégias para tentar alcançar o projeto de corpo idealizado. Para além disso,
apontaremos como estes indivíduos se utilizam da exibição da imagem corporal para se motivar
e motivar outras pessoas para que estas também se insiram nos padrões de um estilo de vida
ativa e saudável ou para influenciar outros a adquirirem os produtos da moda em busca do corpo
desejado.

Verificamos que em busca da tentativa de conquistar o tão desejado “corpo belo e
perfeito” os indivíduos do Instagram se utilizam de diferentes estratégias para alcançar o objetivo
idealizado. Seja através de exercícios, dietas ou do consumo de produtos específicos para
emagrecer ou ganhar peso, produtos para modelar o corpo ou até mesmo serviços estéticos para
eliminar as formas indesejáveis, entre muitos outros que não cabem aqui ser citados. No eixo 6.
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“imagens que fazem propaganda de algum produto, serviço o marca” destaca-se que pelo menos
22% das imagens e conteúdos selecionados possuíam esse aspecto onde algum produto para
“melhorar” a imagem do corpo estava sendo ofertado.

Destacamos abaixo na imagem 17 postada pela usuária @serenaspafoz um exemplo das
imagens encontradas neste eixo.

Figura 17 – Imagem postada por @serenaspafoz utilizando a #corpobonito

Fonte: https://www.instagram.com/

Aqui a usuária exibe uma foto de um corpo em trajes íntimos demarcada por linhas
imaginárias, dando a ideia de que estas linhas são as medidas ideias para o corpo exibido na
imagem. Além disso, a imagem é acompanhada da seguinte legenda: “IMPERDÍVEL - o corpo
desejado no verão se conquista agora, corra para o @serenaspafoz e aproveite essa novidade[. . . ]”.
A legenda por sua vez, indica que a pessoa que deseja alcançar o corpo desejado do momento
(neste caso, o corpo do verão), deve se apressar para não ficar de fora do seleto grupo de pessoas
que possuem o corpo da moda, ou seja, a novidade do momento.

Destaque-se aqui, um claro apelo a imagem do corpo para a venda de serviços
especializados em estética. Imagens como essas colocando a imagem do corpo como um
produto, ou como um exemplo, foram recorrentes na amostra analisada.

Outro elemento de destaque na amostra foram as imagens e conteúdos que citavam
especialistas ou conselheiros. Percebemos que através do compartilhamento desse tipo de
conteúdo, os indivíduos do Instagram recorriam a pessoas supostamente capazes de emitir as
melhores opiniões e conselhos sobre praticamente tudo referente a construção de uma imagem
corporal “ideal”.
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Uma delas era a figura do especialista. Geralmente, pessoas com formação superior
(ou não) que baseadas no discurso científico emitem opiniões sobre o consumo dos melhores
tratamentos, produtos e tecnologias para se atingir o “corpo ideal” ou para se manter o estilo de
vida ativo e saudável.

Figura 18 – Imagem postada por @drthiago_lins utilizando a #corpoideal capturada em 06-06-17 às 12:28

Fonte: https://www.instagram.com/

Na imagem 18 postada pelo perfil @drthiago_lins nota-se um exemplo clássico da
figura do especialista visualizado na pesquisa. Aqui, o perfil aparentemente de um médico, de
um usuário intitulado @drthiago_lins aconselha seus seguidores sobre dicas de lipoaspiração,
mais especificamente, sobre qual seria a idade mínima e máxima para realizar esse tipo de
procedimento? na legenda que acompanha a imagem destacamos a sua resposta: “Os pacientes
que têm mais indicações para fazer uma lipoaspiração são os que conseguiram perder peso com
dieta e exercícios físicos, mas que não conseguiram se livrar de algumas gorduras localizadas
nas zonas mais intensas.” Destaca-se aqui um aspecto importante do conselho emitido pelo
especialista, o uso da frase “os pacientes que têm mais indicações” como uma forma de limitar
a um público específico as pessoas que devem seguir seus conselhos e aderir aos procedimentos
da lipoaspiração.

Como seu conselho geralmente é embasado no discurso científico, uma referência
respeitada na sociedade contemporânea, o especialista “não pode” ou pelo menos não deve, ser
dar ao luxo de dizer diretamente que seus conselhos são para todos que desejam alcançar o corpo
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ideal. Para não correr o risco de prejudicar sua imagem de autoridade perante a comunidade
científica ou perante aqueles que seguem seus conselhos. Quando seus conselhos são seguidos
mas não surtem os efeitos desejados, o especialista se reserva ao direito de emitir um conselho
quase sempre ponderado se eximindo de qualquer responsabilidade ou culpa: “Desde que você
faça exatamente o que eu disser, você alcançará o resultado desejado, caso isso não aconteça, a
culpa foi sua por não seguir as minhas recomendações exatamente como eu mandei”.

Ainda em relação ao conselho do especialistas, também verificamos casos onde a figura
do especialista não aparece diretamente na imagem ou no comentário realizando um conselho,
mas ainda assim, é citada como a responsável por alguma mudança ou conquista na vida do
indivíduo que postou a imagem.

Figura 19 – Imagem postada por @luhhoepersoficial utilizando a #corposaudavel capturada em 06-06-17
às 12:28

Fonte: https://www.instagram.com/

Na imagem acima, a usuária @luhhopersoficial exibe uma foto de sua transformação
corporal após uma rotina de 8 anos de treinamento. Destacamos as seguintes frases de sua
legenda “Chegar lá já é difícil, manter é só para os Fortes” acrescentaríamos a este comentário a
seguinte frase: “só para os fortes e para aqueles que possuem recursos financeiros para lidar com
este estilo de vida”. Identificamos assim, contradições entre o discurso dos pregadores do estilo
de vida ativa e saudável, como algo que seja para todos. Isto é, por mais que o senso comum
do discurso da vida ativa aponte que para se conquistar o corpo ideal, necessita-se somente se
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alimentar corretamente e fazer atividade física regular, os dados encontrados na amostra indicam
que somente estes elementos não são suficientes para se sustentar tal estilo de vida. A adoção
dessas rotinas demandam primeiramente, recursos financeiros que são escassos para boa parte da
sociedade brasileira.

Retomando a análise de conteúdo postada pela usuária @luhhopersoficial a mesma cita
pelos menos 5 especialistas e serviços que a auxiliaram a alcançar o corpo desejado:

33 anos com melhor corpo de toda a minha vida!!! Devo a muitos profissionais
que a anos me acompanham: Personal, Endócrino, Nutricionista,
Suplementação, Refeição, Variações delícias de cardápio, Além de vários
profissionais em estética.

Corroborando assim, para o argumento de que a figura dos especialistas é essencial para
os indivíduos que defendem o estilo de vida ativa e saudável como a maneira de se conquistar o
corpo ideal.

Outra figura recorrente visualizada nas imagens foi a do conselheiro. O conselheiro diz
aquilo que o indivíduo pode fazer em sua vida, ele é como um exemplo do resultado de seguir
seu conselho, ao mesmo tempo, como é somente um conselho que já se assume sem nenhuma
autoridade, o ouvinte não precisa se basear nele, caso não queira, pode somente descartá-lo. O
papel do conselheiro é mostrar às pessoas que devem admitir seu papel de serem responsáveis
por suas vidas e, em caso de fracasso, devem aceitar toda a culpa para si. (BAUMAN, 2001)

Bauman utiliza como exemplo a fita cassete da atriz de Jane Fonda, em que ela ensina
exercícios para manter o corpo em forma e, simultanemanete, atua como uma espécie de
conselheira ao definir que o corpo é sua propriedade e sua responsabilidade, portanto, somente
ela própria pode encontrar um jeito de deixá-lo na forma desejada e, caso não consiga, sempre
será culpa dela própria. O corpo em seu vídeo, diz Bauman, é seu próprio trabalho, seu esforço,
seu tempo gasto, e Jane Fonda se apresenta não como autoridade que conhece aquilo que deve
ser feito, mas como exemplo do que ela própria sinaliza que é correto, como objeto daquilo que
ela parece ser sujeito, ao mesmo tempo, traduz essa possibilidade de lidar com o corpo como
algo que pode ser feito por qualquer pessoa e passa para os ouvintes responsabilidade que elas
próprias têm sobre seu sucesso ou fracasso nesta missão. (BAUMAN, 2001).
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Figura 20 – Imagem postada por @carol_r_abreu utilizando a #corpo capturada em 06-06-17 às 12:28

Fonte: https://www.instagram.com/

Na imagem 20 postada pela usuária @carol_r_abreu é possível notar uma imagem
comparando o seu corpo antes e depois de 2 momentos distintos de sua vida. Na parte da
(imagem) representado o antes, Carol utiliza termos que expressam comportamentos
(sedentarismo, desculpas) e também alimentos (doces, frituras, fast food) abominados pelos
defensores do discurso da vida ativa e saudável, para identificar o corpo teoricamente acima do
peso. Para esses usuários, tais comportamentos e alimentos devem ser evitados a todo e qualquer
custo, para não se correr o risco e cair em tentação de prejudicar o tão sonhado objetivo do corpo
perfeito. Na segunda parte da imagem representando o depois, o momento da conquista (ou pelo
menos o progresso) da imagem corporal desejada, são utilizados palavras que expressam os
desafios para se chegar ao corpo almejado. (atitude, determinação, dieta, treino, motivação,
disciplina). Desta forma, assim como muitos outros usuários do Instagram analisados nesta
pesquisa, Carol representa a figura de um conselheiro do Instagram.

Analisando o conteúdo que acompanha a sua postagem podemos identificar alguns de
seus conselhos comentando a importância do fator motivacional e da alimentação regrada para
alcançar os objetivos estabelecidos.

1 - Aspecto emocional: Esqueça atitudes como não posso, não consigo, é difícil,
só um pouquinho não fará diferença! Não se abale pelos outros, se concentre
no que você almeja! Você realmente quer isto? Então esteja preparado para
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renúncias, esforços e sacrificíos! Não é chá milagroso que vai fazer você ficar
com barriga de tanquinho! Foco!.

2 - Alimentação! Corpo definido precisa de restrições alimentares! Tire açúcar
(TODOS) industrializados e farinhas refinadas, por exemplo, e veja diferença!
Alimentação adequada interfere demais, inclusive na qualidade da sua pele!
Não se engane, isto não dá para esconder e nem compensar!

Além de emitir dicas e conselhos que não necessariamente precisam ser adotadas por
seus seguidores, mas “devem” no mínimo serem considerados, caso as pessoas que acompanham
o seu perfil almejem conquistar um corpo semelhante ou igual ao dela. Ela também se utiliza da
própria imagem de seu corpo para se colocar como um modelo a ser seguido. Comportamento
este que avaliamos como recorrente em no mínimo 10% das imagem analisadas, por meio da
análise do eixo “Imagens e contéudos comparativas sobre o corpo”.

As imagens deste eixo de análise entre outros, apontam que os indivíduos do Instagram
realizam comparações entre a imagem do corpo além de se utilizar de discursos motivacionais
para influenciar outros indíviduos da rede a adotar os hábitos do estilo de vida ativa e saúdavel.
Este comportamento foi visualizando tanto em perfis de usuários comuns que utilizam o
Instagram sem fins comerciais, quanto em perfis profissionais, que utilizam a comparação da
imagem corporal no Instagram aliado a um discurso motivacional, como um recurso para a
venda dos mais variados produtos (suplementos, equipamentos, tratamentos, etc.)
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Figura 21 – Imagem postada por @dany_makeup_hair utilizando a #corpomagro
capturada em 06-06-17 às 12:28

Fonte: https://www.instagram.com/

Na figura 21 postada pela usuária @dany_makeup_hair verifica-se um exemplo da
utilização da imagem comparativa do corpo e de discursos motivacionais utilizados para
convencer o público dos benefícios da adoção dos hábitos do estilo de vida ativa e saudável.

Sim sou eu! Ao longo de 5 anos ganhei mais de 14 kg desde então comecei uma
saga incessante contra a balança. Apesar de ouvir muitas críticas, incentivos e
opiniões, eliminar peso era mais difícil do que imaginei, mas descobri como
alcançar meu objetivo. Teria que ter muita persistência disciplina e dedicação.
Então hoje com mais de de 7kg eliminados já me sinto outra pessoa não é fácil
mas sei que é possível e sei que vou conseguir eliminar os outros 7kg que ainda
restam. Hoje conto como equipe de profissionais que tem me acompanhado
e dado força até aqui. Agradeço a Deus a minha família e amigos que estão
sempre ao meu lado para não me deixar vacilar [. . . ] (grifos nossos)

Verifica-se aqui também, um elemento relacionado a construção da identidade do
indivíduo na rede. A usuária, assim como muitos outros usuários do Instagram relata “se sentir
outra pessoa” após passar por uma mudança corporal. No caso específico dela a perca de 7kg.
Deste modo, foi possível averiguar que dentro do Instagram as identidades além de serem
mutáveis estão diretamente associadas a imagem do corpo ou a busca pela construção de uma
imagem idealizada pelo indivíduo.
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5 ALGUNS APONTAMENTOS FINAIS
A princípio, é possível dizer que dentro da rede social Instagram coexistem divergências

e contradições de opiniões entre os próprios usuários, em relação a idealização ou afirmação de
um determinado padrão ou ideal corporal. Por mais que a maioria das imagens e comentários
demonstrem um determinado tipo de corpo, geralmente, com formas bem torneadas, músculos
definidos e poucas roupas para exibir o máximo possível dos contornos do corpo, ainda assim,
é possível notar imagens e falas, mesmo que de forma tímida, sobre corpos que escapam ou
negligenciam as ditas visões de um corpo ideal, existentes dentro dos padrões normativos da
indústria cultural e do mercado.

Para além disto, destacamos a importância do corpo como um importante elemento para
a constituição identitária do indivíduo presente nas redes sociais. Verificamos que no Instagram
as identidades se modificam de acordo com os projetos de felicidade que cada indivíduo idealiza
para si. Sendo que, grande parte destes projetos tem como base a construção de um corpo
idealizado, pautado em um modelo em prol do discurso da vida ativa e saudável.

Por sua vez, o modelo de vida ativa e saudável não se baseia somente na concepção de
cada usuário do Instagram, mas também sofrem influência direta do discurso médico científico.
Além da influência do mercado, que frequentemente, dita as novas tendências que os indivíduos
devem consumir para atingir o padrão corporal idealizado.

Destaca-se aqui ademais, a exibição da imagem do corpo feminino Instagram. O corpo
da mulher além de estar em evidência nas amostras analisadas e constantemente veiculado nesta
rede como modelo para propagar os produtos e tratamentos estéticos da atualidade para os outros
usuários.

E por fim, identificamos que os indivíduos do Instagram recorrem a figura de especialistas
e conselheiros, além de uma série de produtos e tecnologias, como estratégias para tentar alcançar
o projeto de corpo idealizado. Consideramos também que a exibição da imagem do corpo dentro
da rede é uma estratégia dos usuários para se automotivar e motivar outros usuários a adotar os
princípios do estilo de vida ativa e saudável, que são veiculados dentro do Instagram como a
maneira de se concretizar um projeto de felicidade que esteja pautado no corpo.



53

REFERÊNCIAS
BATISTA, Giulianne.; RODRIGUES, Rafael. A construção de identidade na “geração fitness”
do Instagram: a representação do eu e do corpo no ciberespaço. In: XXXVII CONGRESSO
BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 2014, Foz do Iguaçu - PR. Intercom
– Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Foz do Iguaçu - PR,
2014. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/sis/2014/resumos/R9-1378-1.pdf>.

BAUMAN, Zygmunt. Individualidade. In: . Modernidade Líquida. 1. ed. Rio de Janeiro:
Zahar, 2001. cap. 2, p. 64 – 106. Tradução, Plínio Dentzien.

BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de
Janeiro: Zahar, 2008.

BAUMAN, Zygmunt. 44 Cartas do mundo líquido moderno. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.,
2011. Tradução de Vera Pereira.

CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: economia, sociedade e cultura. São Paulo: Paz e
terra, 1999. v. 3.

CASTELLS, Manuel. A Galáxia Internet: reflexões sobre Internet, negócios e sociedade.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 2004.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em Redes. 17ª. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2016. v. 1.

FRAGOSO, Suely.; RECUERO, Raquel.; AMARAL, Adriana. Métodos de pesquisa para
internet. Porto Alegre: Sulina, 2011. 239 p. - (Coleção Cibercultura).

JACOB, Helena. Redes sociais, mulheres e corpo: um estudo da linguagem fitness na rede social
Instagram. Revista Communicare - Dossiê Feminismo, v. 14, n. 1, p. 88 – 105, Setembro 2014.

JOÃO FREIRE FILHO. Ser Feliz Hoje: reflexões sobre o imperativo da felicidade. Rio de
Janeiro: FGV, 2010.

LEITE, Karine da Silva Lima.; GOULART, Maria Cristina Vianna. O corpo e suas
formas comunicativas nas redes sociais. Psicologia.pt (online), p. 1 – 15, 2016. Disponível
em: <http://www.psicologia.pt/artigos/ver_artigo.php?o-corpo-e-suas-formas-comunicativas-
nas-redes-sociais&codigo=A1083>. Acesso em: 10/08/17.

PAULA, Daniela Ferreira Lima de. Fotografias Contemporâneas: O Instagram Como
Possibilidade Tecnológica. 2015. 97 p. Dissertação (Programa de Pós Graduação
em Comunicação e Cultura) — Universidade de Sorocaba. Disponível em: <http://
comunicacaoecultura.uniso.br/producao-discente/2015/pdf/daniela-paula.pdf>.

PRIORE, Mary Lucy Murray Del. Dossiê: a história do corpo. In: . Anais do Museu
Paulista: história e cultura material. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1985. v. 3, p. jan. –
dez.

PRODANOV, Cleber Cristiano.; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho
científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo:
Feevale, 2013.

SANT’ANNA, Denise Bernuzzi de. Corpos de passagem: ensaios sobre a subjetividade
contemporânea. São Paulo: Estação Liberdade, 2001.

http://www.intercom.org.br/sis/2014/resumos/R9-1378-1.pdf
http://www.psicologia.pt/artigos/ver_artigo.php?o-corpo-e-suas-formas-comunicativas-nas-redes-sociais&codigo=A1083
http://www.psicologia.pt/artigos/ver_artigo.php?o-corpo-e-suas-formas-comunicativas-nas-redes-sociais&codigo=A1083
http://comunicacaoecultura.uniso.br/producao-discente/2015/pdf/daniela-paula.pdf
http://comunicacaoecultura.uniso.br/producao-discente/2015/pdf/daniela-paula.pdf


Referências 54

SIBILIA, Paula. O Show do eu: a intimidade como espetáculo. 1. ed. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2008.

SILVA, Ana Márcia. Corpo, ciência e mercado: reflexões acerca da gestação de um arquétipo
de felicidade. 1. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2001. (Coleção educação física e esportes).

SIMÕES, Maria Luiza Fialho de Lima. Sou visto, logo existo: Uma uma análise comparativa dos
espetáculos do Instagram, Instagram Stories e Snapchat. 2016. 73 p. Monografia (Comunicação
Social) — Universidade de Brasília, Brasília, 2016.

STEFANICZEN, Josemara. Sob os desígnios de narciso: linguagem e identidade na produção
de selfies no instagram. 2016. 109 p. Dissertação (Mestrado em Letras) — Universidade Estadual
do Centro Oeste, Guarapuava, 2016.


	Folha de rosto
	Folha de aprovação
	Agradecimentos
	Lista de ilustrações
	Lista de tabelas
	Lista de abreviaturas e siglas
	Sumário
	INTRODUÇÃO 
	CORPO, REDES SOCIAIS E INSTAGRAM  - O CORPO E SUAS REPRESENTAÇÕES IDENTITÁRIAS NA REDE SOCIAL INSTAGRAM
	NAVEGANDO PELA METODOLOGIA
	METODOLOGIA USADA NESTA PESQUISA
	PROCESSO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS HASHTAGS  
	PROCESSO DE COLETA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS IMAGENS
	METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS
	Categorias para análise das imagens e dos conteúdos sobre o corpo


	RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS
	QUE CORPO É ESSE? O IDEAL CORPORAL NO INSTAGRAM 
	BUSCA POR RECOMENDAÇÕES, CONSELHEIROS, TECNOLOGIAS E O CORPO COMO UM MODELO

	Alguns apontamentos finais
	Referências

