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Resumo 

O masculino contemporâneo encontra-se permeado por constantes atravessamentos 

midiáticos. O corpo deste, é matéria fundamental para compreendermos a busca frenética 

à aparência musculosa como virilidade, estilo de vida saudável e espetáculo do Eu belo. 

Com a Internet, estas questões proliferaram-se como relatos individuais e também 

potencializaram a criação da imagem performativa de si como uma multiestrela youtuber. 

Essa pesquisa foi desenvolvida junto ao Laboratório de Investigação em Corpo, 

Comunicação e Arte–LICCA. 

 

Palavras-chave: corpo musculoso; imagem performativa; relato; youtuber. 

 

Introdução: 18:30 GMT 

Faça um prato servido de pequena porção calculada de arroz integral, 

acompanhado por três rodelas de batata doce, um pouco de feijão, beterraba com cenoura 

fatiadas e dois peitos de frango grelhados sem óleo industrial. Ingira pausadamente sem 

líquido. O suco é permitido após o final da refeição, misturado com um pouco de 

creatina3. Descanse no mínimo uma hora. Após, prepare um shake4 suplementar em 

carboidrato (hipercalórico5) misturado com compostos pré-HD6. Vista sua cueca com 

elástico de marca. Use desodorante e colônia sport. Calce um tênis (também de marca) 

adequado para exercícios físicos. Vista uma bermuda e regata com tecnologia Dry Fit7. 

Use protetor palmar. Faça aquecimento cardiorrespiratório. Alongue-se. Ingira o shake. 

Siga a ficha indicada pelo personal trainer8. Não tenha preguiça. Não desista. No pain. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Imagem e Imaginários do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestrando em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação (Mestrado Acadêmico) da Universidade Federal do 

Ceará – ICA – UFC, email: thomasaunders@gmail.com. 
3 Composto nitrogenado sintetizado a partir de aminoácidos e encontrado no tecido muscular sob a forma de 

fosfocreatina.  
4 Bebida composta. Vitamina. 
5 O hipercalórico, também conhecido como massa, é o suplemento composto por carboidratos, proteínas de alto valor 

biológico, vitaminas e minerais.  
6 Compostos pré-HD são comercializados como suplementos pré-treino. Sua composição é mista, compostos comuns 

estão alto teor de cafeína e taurus. 
7 O tecido Dry-FIT(Tecnologia Inovadora Funcional) é um tecido de desempenho que afasta o suor da pele para ajudá-

lo a se manter seco e confortável 
8 Profissional de Educação Física 

mailto:thomasaunders@gmail.com
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No gain9. Beba água. Não esqueça dos abdominais. Após o treino, tire uma selfie10 

mostrando os resultados. Prepare um shake de whey protein 11misturado com BCAA12 

(ou glutamina13). Ingira. Agora descanse e acompanhe os likes14 de sua nova selfie 

compartilhada nas redes sociais virtuais da Internet. 

Se Tomáz fosse uma multiestrela youtuber15, o parágrafo acima seria parte 

integrante de algum relato discursivo sobre o cotidiano de um corpo masculino malhado. 

Este, seria elaborado à comunicação através de imagem performativa, corporificada e 

compartilhada publicamente na Internet. Porém, Tomáz não é youtuber. Ele é 

performance enquanto work in progress 16em “Os olhos de Tomáz”, desenvolvido como 

parte de minha pesquisa de mestrado em comunicação e performance.  

Performance e o relato do Eu youtuber 

Para Carlson, “performance é um conceito essencialmente contestado (2009; 

p.11)”. Já, segundo Schechner, a definição do termo performance possui uma extensão 

de significações, como: sendo, fazendo, explicar fazendo; execução, desempenho, 

façanha, proeza, representação, espetáculo, atuação, cumprimento de uma promessa etc. 

O que Carlson nos apresenta é o estado mutável de um termo contemplado pela 

intempestividade de sua própria definição, já que “na arte, realizar performance é colocar 

esta excelência em cena. Na vida cotidiana, realizar performance é exibir-se, chegar a 

extremos, traçar uma ação para aqueles que assistem. (SCHECHNER, 2005; p.28)”.  

Assim, o primeiro passo para compreendermos o termo performance é 

considerá-lo móvel como interpretante dinâmico17.  

Performance é fluxo. Qualquer discurso que se pretenda tecer sobre ela também 

deve ser de natureza movente e aberta e os sentidos a ela atribuídos nos jogos de 

linguagem, mais que em outros conceitos cujo objeto é mais estável e singelo, 

resultarão sempre precários e provisórios (OLIVEIRA JUNIOR, 2011; p.11). 

 

                                                 
9 Sem dor. Sem ganho. Principal lema ideológico da cultura fisiculturista contemporânea 
10 Materialidade (retrato) do self (eu) 
11O whey protein, é um suplemento alimentar de rápida absorção, composto de proteína extraída do soro do leite durante 

o processo de transformação do leite em queijo. 
12O termo BCAA é abreviação de Branched Chain Amino Acids, ou Aminoácidos de Cadeia Ramificada, que incluem 

a leucina, valina e isoleucina.  
13 Glutamina é um dos aminoácidos polares sem carga elétrica que compõem as proteínas, caracterizado pela cadeia 

lateral relativamente longa, na qual está presente um grupamento amida. 
14 Curtidas 
15 Profissionais contemporâneos em rede. Produtores de conteúdo discursivo na Internet.  
16 O “work in process, opera-se com maior número de variáveis abertas, partindo-se de um fluxo de associações, uma 

rede de interesses/sensações/sincronicidades para confluir, através do processo, em um roteiro/storyboard (COHEN, 

2006; p.17)”. 
17 O interpretante dinâmico “é o efeito real produzido sobre um dado intérprete, numa dada ocasião e num dado estágio 

de sua consideração sobre o signo (SANTAELLA, 2000; p.73)”. 
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Desenvolveremos a perspectiva de performance como, nas palavras de 

Schechner: espetáculo, atuação, exibir-se e traçar uma ação para aqueles que assistem.  

Ao longo do trabalho Os olhos de Tomáz18, realizei pesquisa analítica de três 

youtubers com produção para o público masculino. Entre eles, estão os canais: Fora da 

Casinha19, Homens que se cuida20; e Uma rapidinha21. 

O canal Fora da Casinha é concebido pelo youtuber Guigo Kieras, possui 

109.089 inscritos, vídeos com 231.252 visualizações e dois anos de existência na Internet. 

O canal Homens que se cuidam é uma ramificação do blog22 de moda masculina (de 

mesmo nome) produzido pelo digital influencer23 Juan Alves desde 2010. O canal, no 

presente momento, possui 19.818 inscritos, vídeos com 75.248 visualizações e quase 

cinco anos no ar. O canal Uma rapidinha é performado pelo youtuber Lucas Nogueira, 

possui 213.905 inscritos, vídeos com até 1.512.324 visualizações e dois anos no ar. Estes 

três youtubers possuem características em comum, como: corpos jovens, brancos e 

musculosos de classe média.  

Além disso, as proposições temáticas dos canais também são próximas, como: 

cuidados com o corpo (musculação, alimentação e estética), opiniões sobre sexualidade e 

relatos de consumo são recorrentes. Identificamos isso em vídeos, como: “O que eu 

tomei?”, “Como usar whey protein?”, “Como usar botas masculinas”, “Como aumentar 

massa muscular e minha transformação física”, “Como evitar irritação do barbear”, 

“Cookie Fitness (integral rápido)”, “Só pentear que ele alisa”, “Ficar forte em dois meses” 

entre outros. 

Assim, quando um dos youtubers realiza a comunicação de um texto, ele o 

performa como relato pré-organizado (ou não) e como imagem performativa espetacular 

de seu Eu. Este, que por sua vez, dependente de sua intenção (indução), desenvolverá seu 

entinema de acordo com contexto social de seu corpo, pois “o corpo é uma condição 

primordial da existência do homem. E que, ao constituir-se em seu primeiro vetor de 

sentido, ele é moldado a partir das exigências da sociedade na qual está inserido 

(AMORIM, 1995; p.22)”. O corpo é alvo e núcleo das normas sociais, está exposto, 

                                                 
18 Disponível em: https://osolhosdetomaz.hotglue.me/  
19 Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCKv5jxFD9Mn8lxmxbLj8iPw Acesso:13/07/07 
20 Disponível em: https://www.youtube.com/user/Homensquesecuidam Acesso:13/07/07 
21 Disponível em: https://www.youtube.com/user/lucasbloquiado Acesso:13/07/07 
22 Considerado um dos blogs masculinos mais influentes do Brasil pelo site El Hombre. Disponível em: 

http://www.elhombre.com.br/melhores-blogs-de-moda-masculina/ Acesso:13/07/07 
23 Influenciador digital 

https://osolhosdetomaz.hotglue.me/
https://www.youtube.com/channel/UCKv5jxFD9Mn8lxmxbLj8iPw
https://www.youtube.com/user/Homensquesecuidam
https://www.youtube.com/user/lucasbloquiado
http://www.elhombre.com.br/melhores-blogs-de-moda-masculina/
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fragilizado e moldável pela publicidade. Então, quando o Eu relata a si, em sua fala 

encontrar-se-á normas sociais em que o corpo está inserido. 

Judith Butler nos diz que:  

Não existe nenhum ‘eu’ que possa se separar totalmente das condições sociais de 

seu surgimento, nenhum ‘eu’ que não esteja implicado em um conjunto de 

normas morais condicionadoras, que por serem normas, têm um caráter social 

que excede um significado puramente pessoal ou idiossincrático (2015; p.18).  

 

Segundo a autora, “quando o “eu” busca fazer um relato de si mesmo, pode 

começar consigo, mas descobrirá que esse “si mesmo” já está implicado numa 

temporalidade social (2015; p.18)”.  

Percebe-se que a partir das temáticas dos vídeos apresentados por estes 

youtubers, há forte presença do culto ao corpo saudável/musculoso/belo. Isto é 

identificado tanto no relato quanto na imagem performativa dos vídeos. 

Luz, câmera, nuvem.  

Ao preparar-se para gravar um vídeo, o youtuber organiza a disposição do 

cenário (fachada), a produção visual do Eu (persona) e o relato (indução/entinema) a fim 

de desempenhar seu espetáculo, sua atuação, exibição e ação para aqueles que assistem 

(SCHECHNER, 2005; p.11). 

Para Goffman, “quando um indivíduo desempenha um papel, implicitamente 

solicita de seus observadores que levem a sério a impressão sustentada perante eles (1975; 

p.25)”. Se um youtuber tem algo a dizer, ele exerce seu direito à liberdade de expressão 

na Internet, grava um vídeo e publica na nuvem. Porém, para que seu relato seja 

compartilhado, há a necessidade de interesse em comum entre o receptor e emissor. 

O que então, um youtuber tem a dizer?  

Segundo Goffman, enquanto o indivíduo desempenha o papel que almeja, 

produz seu relato pensando na importância que ele terá. Idealizando uma imagem 

coerente entre o que se mostra e o que se diz, pois “há o ponto de vista popular de que o 

indivíduo faz sua representação e dá seu espetáculo para benefício de outros (GOFFMAN, 

1975; p.25)”.  Assim, um youtuber, acreditando na importância de seu relato, realiza-o 

através de registro midiático (vídeo) e compartilha na Internet.  

Goffman comenta que o indivíduo apresenta-se à sociedade através de 

atuação/representação das fachadas selecionadas ao Eu. Já elas (as fachadas) não tendem 

a ser criadas, mas impostas ao sujeito social como escolha (1975; p.34). O autor também 

utiliza a lógica da fachada à forma como o indivíduo constrói relações sociais, pois a 
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escolhida pelo indivíduo deverá ser defendida de forma feral e fixa a fim de definir a 

situação de quem o observa (GOFFMAN, 1975; p.29). Desta forma, “ao pensar nos 

aspectos cênicos da fachada, tendemos a imaginar a sala de estar de uma determinada 

casa e o pequeno número de atores (idem; p.30)”. Esta citação de Goffman é confirmada 

com as fachadas construídas pelos três youtubers. Todos realizam seus vídeos em espaços 

domésticos como quarto ou sala. No cenário, há objetos pessoais e alguns ícones de 

cultura pop. A iluminação é um ponto forte na forma como o corpo se disponibilizará. 

Todos os elementos são organizados anteriormente ao registro do vídeo, fazendo assim, 

da imagem fachada escolhida por estes youtubers, uma imagem performativa.  

Para Santos, imagem performativa é “uma imagem intencional que provoca, 

instiga, aguça a curiosidade, o desejo, o espanto, que surpreende o sujeito (2011, p.190)”. 

Esta imagem que causa provocação e instiga a curiosidade, na Internet, é pensada a partir 

da presença do Outro. Então, como devo apresentar-me publicamente e ser condizente ao 

que quero comunicar?  

Na imagem performativa induzida pelos youtubers se constrói midiaticamente a 

persona do Eu. Agambem diz que “persona significa originalmente ‘máscara’ e é através 

da máscara que o indivíduo adquire um papel e uma identidade social (2014; p.77)”. Para 

se performar a fachada da persona, neste contexto, tornar-se-á necessário investimento 

nas demandas subjetivas do imaginário do Eu como espetáculo. Morin comenta, 

exatamente, que “é através dos espetáculos que seus conteúdos imaginários se 

manifestam. Em outras palavras, é por meio do estético que se estabelece a relação de 

consumo imaginário (1962; p.77)”. Nossos imaginários são constantemente influenciados 

pelo espetáculo. Nos três youtubers, o espetáculo acontece na corporificação da aparência 

individual e a construção de um relato indutivo nas redes sociais. 

A aparência individual, segundo Amorim, “tem como pressuposto fundante a 

mediação do social (1995; p.41)”. Este pressuposto está presente em cada um dos 

youtubers analisados. Eles anseiam e protagonizam a busca pelo belo. Acreditando neste 

contexto, quanto mais investíssemos em nossa aparência individual, melhores resultados 

conseguiríamos em nossas mediações sociais. 
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Nos vídeos, identificamos que nos relatos, as premissas de fala surgem como 

prática discursiva24. Isto se dá no encontro comprometido entre o ethos, phatos e logos25 

de forma anacrônica no imaginário do Eu, pois “o eu que fala e se mostra incansavelmente 

na web costuma ser tríplice: é ao mesmo tempo autor, narrador e personagem (SIBILIA, 

2008; p. 31). A tríplice youtuber se exerce na prática discursiva do imaginário subjetivo, 

quando exposta e disposta em forma de entinema de indução. Sousa comenta que “a 

indução costuma implicar uma certa passagem do particular ao geral, da parte para o todo 

(2001; p. 26)”. Induzir um relato condiz à prática de torna-lo público (comunicar). Já 

sobre entinema, o autor comenta que “por sua vez, é uma dedução em que as premissas 

são opiniões verosímeis, prováveis ou geralmente admitidas (SOUSA, 2001; p. 27)”. O 

entinema tem como cargo, verificar se a indução é verossímil aos discursos26 que 

permeiam aquele relato. Desta forma, é na prática discursiva, que o relato do youtuber 

ganhar caráter de credibilidade. Com isto, é possível almejar que o relato em vídeo se 

efetue (talvez) como uma comunicação ideal entre as partes interessadas nos temas. 

Sobre comunicação ideal, Lagneu comenta que: 

A comunicação ideal exige ao mesmo tempo uma transmissão e uma 

participação. Para que uma mensagem veicule um determinado conteúdo, é 

indispensável que as pessoas que entram em intercambio se compreendam; 

quando elas não compartilham nem a mesma cultural, nem a mesma língua, o 

comércio entre elas assume a forma rudimentar da “troca muda” (1977; p.04). 

 

Quando, por exemplo, um dos três youtubers relata experiência de consumo de 

produto/marca, além de, na fala ter a presença indutiva do Eu, o conteúdo estará permeado 

pela prática discursiva do consumo específico. Assim, quando o receptor ao entrar em 

participação, como é proposto por Lagneu, exerce interesse no relato e na imagem 

performada pelo youtuber. No caso, o tema principal compartilhado entre as partes é o 

corpo masculino malhado. Tema este que é responsável pela promoção da imagem dos 

youtubers, pois além de relatar questões individuais, a prática discursiva apresentada é 

corporificada através da incorporação dos valores sociais do corpo.  “Assim, quando o 

indivíduo se apresenta diante dos outros, seu desempenho tenderá a incorporar e 

                                                 
24 A prática discursiva é o processo de produção, distribuição e consumo textual. Já a natureza do discurso é mutável, 

pois depende dos processos discursivos que acontecem no campo social. “Os textos são produzidos de formas 

particulares em contextos sociais específicos” (FAIRCLOUGH, 1992; p. 107). 
25 Ethos, o caráter do orador; pathos, a emoção do auditório e logos, a argumentação. (SOUSA, 2001; p. 17). 
26 O discurso é uma prática, não apenas de representação do mundo, mas de significação do mundo, constituindo e 

construindo o mundo em significado (FAIRCLOUGH, 1992, p. 91). 
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exemplificar os valores oficialmente reconhecidos pela sociedade (GOFFMAN, 1975; 

p.48)”.  

Em cada um dos três canais analisados, há produção performativa de relato em 

vídeo sobre a transformação muscular que cada youtuber passou durante anos, firmando 

o corpo deles como elemento constituinte de sua prática discursiva. Quando Goffman 

comenta que este indivíduo tenderá a incorporar e exemplificar os valores reconhecidos, 

reconhecemos a ideologia do culto ao belo como constituinte à persona e identidades.  

Segundo Kellner, “a identidade pós-moderna gira em torno do lazer e está 

centrada na aparência, na imagem e no consumo (2001; p.311)”. No contemporâneo27, as 

identidades de consumo proliferaram-se ainda mais com as novas mídias enquanto 

multimídias28 da Internet. A identidade pós-moderna identificada nesta análise é da ordem 

do lazer e consumo do corpo masculino no fisiculturismo29. Segundo Amorim, “existe 

uma identidade fisiculturista que tem no corpo sua base de constituição (1995; p.100)”. 

Para o autor, falar nesta identidade é reconhecer seu âmbito contextual inserido na lógica 

da identidade grupal que, também é compreendida, como parte pertencente à identidade 

social dos corpos envolvidos no grupo, ou seja, no “nós”. 

Para Amorim, “o eixo gerador desta identidade essencialmente contrastiva é o 

corpo (a imagem corporal), pois é nele que se inscreverá concretamente as exigências da 

nova identidade que virá a se constituir (1995; p.101)”. A “identidade contrastiva implica 

na afirmação do ‘nós’ diante dos ‘outros’ (idem; p.102)”. A identidade fisiculturista, 

como outras identidades, molda-se nos padrões da diferença a partir do reconhecimento 

do Outro. Reconhecendo determinados corpos como fortes, viris e superiores, enquanto 

os outros como comuns, fracos e estranhos. Logo, este “nós” surge quando diferencia-se 

dos “outros” a partir da retórica da negação. Percebemos assim que a busca de cada 

youtuber foi pertencer aos “nós” da identidade fisiculturista, pois embora, exista outras 

temáticas opinativas nos canais. O culto ao corpo masculino, musculoso e belo é a 

premissa principal de todas as proposições estéticas destes youtubers. 

 

                                                 
27 Contemporâneo “é a intempestividade, o anacronismo que nos permite apreender o nosso tempo na forma de um 

“muito cedo” que é, também, um “muito tarde”, de um “já” que é, também, um “ainda não” (AGAMBEM, 2009; p. 

66)”. 
28Multimídia está no cruzamento de cinco grandes indústrias: informática, telecomunicações, publicidade, 

consumidores de dispositivos de áudio e vídeo, indústria de televisão e cinema. (FLUCKIGER; 95 apud WILLRICH, 

Roberto; 2000, p.8) 
29 Fisiculturismo é uma pratica que visa o desenvolvimento dos músculos corporais a partir do hipertrofismo, ou 

seja, aumento no volume da massa muscular. 
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O corpo masculino malhado nas mídias do Eu 

Segundo Amorim, “na medida em que o indivíduo vai moldando fisicamente o 

corpo, ele vai paralelamente incorporando as ideias e valores que fundamentam a sua 

prática (1995; p.113)”. Segundo o autor, já que “a nossa sociedade é uma sociedade da 

imagem (idem; p.197)”, os fisiculturistas cultuam a imagem corporal como motivo 

principal de sua existência e participação social. Para o autor “a influência da mídia é 

muito grande na expansão do fisiculturismo (1995; p.215)”, pois “a publicidade se dirige 

principalmente ao olho, é promessa de beleza, sedução das aparências (LIPOVETSKY, 

2009; p. 160)”. Desta forma, a imagem do corpo sarado masculino, antes explorada pela 

arte queer30, foi absorvida pela publicidade como símbolo de beleza. Então, “o mercado 

publicitário descobriu um novo filão a ser explorado: o corpo masculino 

(preferencialmente o corpo musculado – moderadamente) (AMORIM, 1995; p.215)”.  

O corpo masculino aparece na publicidade desde o período moderno, mais foi 

mais explorado na pós-modernidade e intensificado na contemporaneidade. Alguns 

comportamentos de beleza, por exemplo, foram ganhando nichos de mercado com o 

desenvolvimento do fisiculturismo e a queer art31 que também influenciou na 

hipersexualização do corpo masculino como espetáculo da publicidade, assim como as 

imagens femininas. 

Segundo Amorim: 

A proliferação das academias (iniciada na década de 70 e firmada na de 80) 

coincidiu com o avanço do movimento dos homossexuais na luta pelos seus 

direitos e que no bojo dessa luta emergiu a apologia de uma identidade 

homossexual inspirada no homem viril (1995; p.236).  

 

A ideia de virilidade está próxima do desejo “ao poder, ou seja, à capacidade de 

exercer um domínio sobre os mais fracos, estratégia para se destacar socialmente e se 

impor sobre os homens comuns (AMORIM, 1995; p.244)”. A identidade do homossexual 

viril, na contemporaneidade, é midiatizada como a imagem do bom homossexual. Aquele 

que não parece, mas é. Ainda hoje há, fortemente, a presença do culto ao fisiculturismo 

como conquista desta imagem viril. Porém, há controversas, pois a prática da musculação 

foi ramificando-se e compreendendo o corpo masculino presente em grupos que, 

anteriormente eram considerados de mulher mas agora também são masculinos.  

Segundo Santaella: 

                                                 
30 Para Salih, “a expressão queer (bicha) constitui uma apropriação radical de um termo que tinha sido usado 

anteriormente para ofender e insultar" (2002; p.19). 
31 Artistas como Tom da Finlândia e Bob Mizer trabalharam com a representação do corpo masculino nu.  
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A hipervalorização da construção corporal envolve não só a prática da atividade 

física, jogging, aeróbicas, mas também as dietas, as cirurgias plásticas, o uso de 

produtos cosméticos, enfim, tudo o que responda à avides de se aproximar do 

corpo ideal (2004; p.127). 

  

Mídia e beleza juntos promovem a obsessão ao corpo belo constituído pelas 

normas aceitáveis e até morais. Segundo Santaella, há “de um lado, a mídia, de outro lado, 

a indústria da beleza são aspectos estruturantes da prática do culto ao corpo (2004; 

p.127)”.  No caso do fisiculturismo, “o corpo aparece como mais um objeto de consumo 

que exige uma gama de produtos (suplementos alimentares, vestuário esportivo, 

equipamentos, etc.) (AMORIM, 1995; p.245)”. Desta forma, identificamos que além dos 

produtos comentados por Amorim. No corpo masculino contemporâneo, a indústria da 

beleza também exerce influência, produzindo novas identidades de lazer e consumo, 

como os metrossexuais32 pois “numa sociedade que crescentemente vem reforçando o 

valor da imagem, abre-se um espaço para a exigência de um maior cuidado com a 

aparência (AMORIM, 1995; p.169)”.  

Segundo Santaella, a percepção que possuímos de nosso corpo em geral fica 

dominada pelas “telas das imagens encenadas” que multiplicou-se com as novas mídias, 

mas continuam a destituir “não apenas todas as aparências que não se enquadram nos seus 

moldes, mas, mais do que isso, todos aqueles que ficam na sombra, a margem das luzes 

gloriosas do exibicionismo (2004; p.131)”, pois são “as representações nas mídias e 

publicidade que tem o mais profundo efeito sobre as experiências do corpo (idem; p.126)” 

já que o “corpo sedutor é condição imprescindível para despertarmos nos outros o desejo 

e o amor, o respeito, a aceitação social, enfim, a felicidade (AMORIM, 1995; p.248)”.  

As multiestrelas quase perfeitas 

Na grande mídia, os corpos submetidos a lógica do perfeito são das estrelas e 

celebridades. Segundo Lipovetsky, quanto mais as grandes estrelas foram tornando-se 

banalizadas pelos investimentos das novas formas da mídia, surgiu um movimento 

“paralelamente aos multimídias, as multiestrelas (2009; p.186)”. Estas multiestrelas 

ganharam força com a Web 2.0 até os tempos atuais de dispositivos móveis.  

A liberdade de expressão idealizada pela Internet, tornou-se gancho publicitário 

e nicho de mercado, promovendo corpos próximos ao seu receptor/consumidor. Antes 

                                                 
32 Metrossexual é uma junção das palavras “metropolitano” (cidade, metrópole) e “sexual”, cujo significado se refere 

a um homem urbano que se preocupa em cuidar da aparência. 
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ter-me-íamos que idealizar um corpo malhado como o de Mark Marky33. Sobre estrelas, 

Lipovetsky nos fala que elas são produtos de moda, por isso, são cobradas a agradar. A 

beleza é atributo principal da estrela, pois sua beleza “exige encenação, artifício, 

refabricação estética” (2009; p.183). Entre as refrabricações comentadas pelo autor: o 

selfie, as roupas e maquiagem são utilizados para confeccionar “a imagem incomparável, 

a sedução enfeitiçadora das estrelas (idem)”. Desta forma, as multiestrelas não estão 

ausentes das exigências voltadas a este regime, pois sua imagem performativa, neste 

contexto, deverá condizer à premissa estética do corpo belo. Para Santos, a imagem 

performativa “trata-se de uma categorização estética” (2011; p.191)”. Quando o autor 

comenta estética, estrutura sua ideia à proposição intencional da imagem sem 

necessariamente possuir uma forma preestabelecida como belo. O estético não é 

necessariamente belo, mas a estética sim.  

Então, a estética dos youtubers está relacionada tanto à persona quanto a fachada. 

Todavia, é no corpo em processo de desenvolvimento muscular que as questões sociais 

do belo reverberam mais. Santaella comenta que, é neste contexto que “a palavra de 

ordem está no corpo forte, belo, jovem, veloz, preciso, perfeito, inacreditavelmente 

perfeito (2004; p.127)”. O que a autora nos apresenta está relacionado as premissas do 

fisiculturismo comentado por Amorim. A busca pelo corpo forte (musculoso) é 

incentivado pelo desejo à imagem corporal do homem viril e desencadeador de práticas 

de consumo individualista tanto quanto comportamentos culturais e sociais em grupos.  

Amorim comenta que,  

O fisiculturismo levado às suas últimas consequências não se reduz a uma mera 

prática corporal, mas acaba conduzindo a pessoa à construção de uma identidade 

característica que provoca várias transformações no cotidiano do envolvido 

(1995; p.110)”.  

 

Relaciono o fisiculturismo desenvolvido por Amorim com o que se chama de 

lifestyle34. A prática da musculação não obstante, também se implica no comportamento 

do indivíduo em todas as camadas de sua vida íntima. Por ser tão íntima e individual, a 

mídia exerce papel fundamental no despertar da identificação ao fisiculturismo.  

Segundo Morin, na identificação, “o sujeito, em vez de se projetar no mundo, 

absorve-o (1970; p.106)”.  Logo, se ter o corpo malhado é uma escolha e objetivo de vida 

individual para determinado sujeito, ele absorverá as questões deste universo.  

                                                 
33 Referência à campanha publicitária icônica de cuecas da marca Calvin Klein com o ator Mark Wahlberg em 1990. 
34 Estilo de vida ou padrão de vida 
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Internet e mídias locativas: o espetáculo individualista 

Segundo Castells, “o papel mais importante da Internet na estruturação de 

relações sociais é sua contribuição para o novo padrão de sociabilidade baseado no 

individualismo (2001; p.109)”. O autor comenta que este individualismo “em rede é um 

padrão social, não um acúmulo de indivíduos isolados (2001; p.109)”.  

O aspecto individual do consumo comunicacional é tendência contemporânea de 

seu comportamento. Pois, com o desenvolvimento das marcas, do imaginário da 

publicidade, das renovações efêmeras da moda, dos corpos modelos e do investimento 

em si, o Eu (self-persona) tornou-se prioridade para o sujeito.  

Para Castells, “na Internet você é o que diz ser” (2001; p.109), pois “o tipo de 

comunicação que prospera na Internet está relacionado à livre expressão em todas as suas 

formas, mais ou menos desejável segundo o gosto de cada pessoa (idem; p.165)”.  

O discurso da livre expressão é premissa na produção de conteúdo proposto por 

youtubers. Com esta liberdade, o Eu ganha a proporção de investimento midiatizado, pois 

este Eu, apresentado na Internet, costuma relatar individualmente e induzir sua opinião, 

mostrando e demostrando o seu lifestyle encontrado com as práticas do fisiculturismo.  

De tanto se exibirem, cada youtuber tornar-se-á aquilo que se diz ser.  

Segundo Lipovetsky “os padrões de vida exibidos pela cultura midiática são 

aqueles mesmos que estão em vigor no cotidiano (2009; p. 191)”. Então, a existência 

destes três youtubers e a quantidade de seguidores (receptores) que cada um possui, 

exemplifica que este lifestyle está em vigor no cotidiano contemporâneo. Assim, o vigor 

deste cotidiano fitness35 é motivado constantemente pelo reforço positivo causado pela 

publicidade e a midiatização destes youtubers, pois “a espetacularização da intimidade 

cotidiana tornou-se habitual (SIBILIA, 2008; p. 50)”.  

Uma das práticas habituais entre alguns praticantes do universo fitness 

fisiculturista é o selfie pós-treino. Publicar os efeitos causados pela musculação é indício 

de identificação à nova identidade. Sibilia comenta que esta habitualidade tornou-se 

possível com o crescimento técnico de estilização da vida. Associo este crescimento 

comentado pela autora com o desenvolvimento das novas mídias e mídias locativas.  

Segundo Lemos, “novas mídias produzem novas espacialidades (2009; p. 90)” 

Já as mídias locativas podemos defini-las “como dispositivos, sensores e redes digitais 

                                                 
35Fitness é uma palavra de origem inglesa e significa "estar em boa forma física". O termo é normalmente associado à 

prática de atividade física e se refere ao bom condicionamento físico ou bem estar físico e mental. 
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sem fio e seus respectivos bancos de dados ‘atentos’ a lugares e contextos. (LEMOS, 

2009; p. 91)”.  Com isso, o espetáculo do Eu tornou-se ainda mais expressivo, criando 

uma teia relacional na rede sobre a intimidade deste. As exibições em outros aplicativos 

(Instagram, Snapchat, Whats App, Facebook e Twitter) por ventura, tornaram-se 

extensões atuantes da persona. Produzindo assim, a imagem performativa do youtuber 

como uma multiestrela e a utilização das novas mídias e mídias locativas como 

multimídias encenadas. 

As “telas encenadas”, comentado por Santaella, antes tão grandes e distantes, 

estão ainda mais próximas e íntimas. Segundo Sodré, “a midiatização implica, assim, uma 

qualificação particular da vida, um novo modo de presença do sujeito no mundo (2006; 

p.22)”. Com a citação de Sodré, compreendo os modos de presença no mundo como 

mutável, tanto pelo cenário sociológico contemporâneo, quanto pelas possibilidades 

virtuais da Internet, pois como foi dito por Castells, na Internet somos aquilo que dizemos 

ser (2001; p.109) logo àquilo que também queremos ser. Porém, este estado mutável das 

mídias possibilita formas tanto institucionalizadas quanto subversivas de uso. No caso 

dos youtubers analisados, a produção do Eu é da ordem institucional ao belo. Não há nada 

de subversivo neles. 

Entre o hard e o light: a questão de classes 

Segundo Lipovetsky, “consumimos em espetáculo aquilo que a vida real nos 

recusa (2009; p. 189)”.  Logo, os nichos de mercado fisiculturista são separados pelo 

poder aquisitivo à conquista do corpo perfeito.  

Para Amorim,  

Nas classes populares aparece com mais frequência o desejo de um aumento 

considerável da massa muscular (hipertrofia) e consequentemente do peso 

corporal, enquanto que na classe média é mais comum a vontade de uma melhoria 

da massa muscular sem maiores exageros (1995; p.196). 

  

O autor comenta que, enquanto nas classes populares, a busca maior é parecer 

“mais forte”. Na classe média, a moderação entre musculação e dieta procuram uma 

estética mais light como definição muscular e menos aspecto de corpo inchado. 

Enquanto algumas academias valorizam tradições fisiculturistas (hipertrofia), 

outras modernizam-se constantemente para atender a demanda causada pelo espetáculo 

do corpo light. Segundo Lipovetsky, “o universo do espetáculo não cessa de ir ao encontro 

da vida, de enredar-se no mundo (2009; p. 186)”. O que Lipovetsky nos comenta vai de 

encontro a nossa vida pessoal, enquanto indivíduos sociais, mas também enreda-se no 
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indivíduo que ao ver no mercado da musculação, possibilidades de investimento 

financeiro, tornando-se difusor da prática e ideologia corporal. A tendência é que 

academias de musculação acompanhem, cada vez mais, as transformações sociais 

causadas pelo light, seja no design, no approach36 e target,37 já que “a preocupação com 

a imagem (a boa aparência) nunca foi tão exaltada quanto nessa sociedade onde o mundo 

visual ganha a cada dia maior destaque (AMORIM, 1995; p.243)”. Quanto mais 

investidores, mais seguidores e mais youtubers do fisiculturismo.  

Meu corpo objeto e Considerações Finais 

Durante esta pesquisa, utilizei o meu corpo como suporte para o conhecimento 

acadêmico. Segundo Nunes, “vários artistas usaram o próprio corpo como uma alternativa 

a outros suportes, oferecendo a si mesmos como imagens poéticas e/ou provocativas 

(2016; p. 167)”. Neste artigo, relato o último procedimento realizado como intervenção 

corporal: a criolipólise38. Segundo Cohen, “a performance passa pela chamada body art, 

em que o artista é sujeito e objeto de arte (2011, p. 30)”. 

Enquanto pesquisei o corpo masculino malhado contemporâneo, experimentei 

em minha vida, as questões teóricas através da performance que, neste caso, “é a própria 

vida daquele que a realiza (NUNES, 2016; p. 113)”. Desta forma, realizei uma sessão de 

criolipólise em duas regiões no abdômen. A máquina usada é um sugador que congela 

gorduras. Na primeira região, doeu bastante. Após, minha pele ficou vermelha. Na 

segunda região, doeu ainda mais e quando finalizou, minha pele ficou roxa.  

Lucas Nogueira é o único youtuber a relatar este procedimento. Em seu relato 

ele também diz que sua pele ficou vermelha mas com dez dias seu abdômen estava mais 

light. No vídeo de Lucas, o que não se comenta é o período desagradável durante a “espera 

milagrosa”. No meu corpo, o roxo ficou ainda maior no dia seguinte. Minha barriga ficou 

machucada e dolorida por dez dias. Quando realizei o procedimento, a esteticista disse-

me que só a criolipólise não me daria o abdômen desejado. Eu deveria intensificar minha 

dieta e musculação, ou seja, a “barriga dos sonhos” não existe sem a tríade da beleza: 

músculo-dieta-estética e seu mercado.  

                                                 
36 Termo utilizado para definir a linha de comunicação adotada ou o gancho criativo da peça de propaganda. No caso 

das academias, a tendência é torna-las em complexos da beleza com nutrição, suplementação e esteticistas. 
37 Público-alvo 
38  Desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a criolipólise usa baixas 

temperaturas para acabar com a gordura localizada. O aparelho é colocado na superfície da pele, fazendo as células de 

gordura serem congeladas a temperaturas negativas para serem destruídas. 
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O corpo está preso neste jogo, onde o ponto de chegada é partida para mais 

consumo. O corpo é o alvo. Pensar nele implica orbitar em seu universo. Todavia, cuidar 

do corpo não é algo ruim. “A musculação em si mesma não é boa ou má. Ela é um 

instrumento do qual as pessoas podem dispor para modelar os seus corpos de acordo com 

suas expectativas (AMORIM, 1995; p.246)”. Neste contexto, o ruim está na obsessão 

pelo corpo viril e os conflitos sociais e subjetivos embasados nele, como: machismo, 

misoginia, transfobia, homofobia, plumofobia39, disformia muscular, anorexia, bulimia, 

entre outros. Viver em um corpo é angustiante. Por isso precisamos nos relatar, já que 

isso “é uma ficção necessária, pois somos feitos desses relatos: eles são a matéria que nos 

constitui enquanto sujeitos (SIBILIA, 2008; p. 31)”. O complexo de Tomáz é a síndrome 

do Adônis contemporâneo, meio Afrodite meio Narciso. Perdido no elo entre o Eu e o 

mundo. Por isso, relate a si. Performe, mas transforme. 
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