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RESUMO 

 

Esta pesquisa investiga a relação verbo-icônica entre os imaginários sociodiscursivos acerca do 

corpo feminino e a construção dos ethé da figura feminina veiculados em 20 (vinte) capas da 

Revista Boa Forma no período de 2014 a 2016. Para tanto, consideramos o corpo como 

materialidade significante, contingencial, produto da história, da cultura e lugar de existência 

de sujeitos (FOUCAULT, 1987; 1988; 1996), de modo que, quando constituído em uma típica 

sociedade de controle como a nossa, a qual se caracteriza, dentre outras coisas, pela intensa 

influência midiática, pode sofrer a ação de princípios moduladores (DELEUZE, 1992). 

Ademais, no intuito de compor o nosso referencial teórico-metodológico, utilizamos os 

conceitos de contrato comunicacional, de imaginários sociodiscursivos (CHARAUDEAU, 

2013; 2015; 2014), de discurso verbo-icônico (MENDES, 2010; 2013; CHARADEAU, 2001) 

e de ethos (MAINGUENEAU, 1997; 2015; 2016; AMOSSY, 2016; CHARAUDEAU, 2015). 

A fim de amparar essa base teórico-metodológica, outras categorias também permeiam a 

pesquisa, tais como: modos de organização do discurso, sujeitos do discurso (CHARAUDEAU, 

2014) e gêneros discursivos (CHARAUDEAU, 2011; MENDES, 2013). Para viabilizar e 

sistematizar o tratamento dos dados, servimo-nos da Grade de Análise de Imagem Fixa, 

proposta por Mendes (2010; 2015), possibilitando-nos uma análise integrada dos estratos 

verbais e icônicos nessas capas. Com a análise, observamos que, no contrato comunicacional 

estabelecido pelas capas, os distintos sujeitos linguageiros encenam atos de linguagem verbo-

icônicos ancorados em imaginários sociodiscursivos relacionados a diferentes saberes de 

normalização e controle do corpo feminino. Dessa forma, as imagens de mulher celebridade, 

bela, sensual, fitness, vaidosa e feliz discursivizadas nas capas da Revista Boa Forma funcionam 

tanto como estratégia de sedução para a venda da publicação quanto de normalização ou 

controle de subjetividades femininas. 

 

Palavras-chave: Corpo. Discurso verbo-icônico. Imaginários sociodiscursivos. Ethos. 

Identidade Feminina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research investigates the verb-iconic relationship between the socio-discursive imaginaries 

about the female body and the construction of the female figure ethé published in 20 (twenty) 

covers of Boa Forma magazine from 2014 to 2016 period. For this purpose, we consider the 

body as significant materiality, contingent, product history, culture and place of existence of 

subjects (FOUCAULT, 1987; 1988; 1996), so that, when formed in a typical control society 

like ours, which is characterized, among other things, by the intense media influence, can 

undergo the action of principles modulators (DELEUZE, 1992). Furthermore, to compose our 

theoretical-methodological, we use the concepts of communicational contract, socio-discursive 

imaginaries (CHARAUDEAU, 2013, 2015, 2014), from verb-iconic speech (MENDES, 2010; 

2013; CHARADEAU, 2001) and ethos (MAINGUENEAU, 1997; 2015; 2016; AMOSSY, 

2016; CHARAUDEAU, 2015). In order to support this theoretical-methodological basis, other 

categories also permeate the research, such as: modes of discourse organization, subjects of 

discourse (CHARAUDEAU, 2014) and discursive genres (CHARAUDEAU, 2011; MENDES, 

2013). To facilitate and systematize the processing of the data, we used the grid image analysis, 

proposed by Mendes (2010; 2015), allowing us an integrated analysis of the verbal and iconic 

strata in these covers. From the analysis, we realized that the distinct language subjects stage 

acts of verb-iconic language anchored in sociodiscursive imaginaries related to different 

knowledge of normalization and control of the female body in the communicational contract 

established by the covers. In this way, the images of woman as celebrity, beautiful, sexy, fitness, 

vain and happy transformed into discourse on the Boa forma magazine cover work both as a 

strategy of seduction for the sale of the publication, as standardization and control of female 

subjectivities. 

 

 

KEYWORDS: Body. Verb-iconic discourse. Socio-discursive imaginary. Ethos. Female 

Identity. 
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TESSITURAS INICIAIS 

 

Ao longo dos últimos anos, os estudos que tematizam e se interessam pelas capas de 

revista como objeto de análise têm se consolidado através de distintas pesquisas e vieses 

teóricos. A título de exemplo, Figueiredo, Nascimento e Rodrigues (2017), Tfouni e Pereira 

(2016) e Oliveira (2012) perscrutam a capa na perspectiva da Análise do Discurso, Reis e 

Mendes (2011) e Moura (2013) fazem uma abordagem Semiolinguística e Aquino (2015), 

Fontanari (2015), Soares (2015), Ribeiro (2013), Pereira (2013) e Puzzo (2009) a caracterizam 

como gênero multimodal ou verbo-visual.  

A capa de revista é uma prática discursiva que circula na mídia impressa, 

especificamente na mídia jornalística, e apresenta como função principal “promover o primeiro 

contato do consumidor com o produto” (COSTA, 2012, p. 61), que é a revista. Esta, por integrar 

diferentes textos, dentre eles a capa, pode ser considerada dispositivo e suporte1 de veiculação 

de informação e de discursos, conforme salienta Charaudeau (2013). 

Embora o desenvolvimento tecnológico amplie as potencialidades de exploração de 

discursos em diferentes meios e canais digitais, as revistas impressas, especialmente as do 

segmento feminino, são recursos midiáticos de grande circulação e “uma forma atraente de 

cultura comercial” (McCRACKEN, 1993, apud. HEBERLE, 2004, p. 86) que parecem 

funcionar como guias e manuais de moda, de beleza, de resolução de problemas femininos em 

geral, tais como sexo, saúde, relacionamentos, entretenimento, beleza. 

Segundo Castro (2007), nos últimos trinta anos, o crescimento do número de periódicos 

impressos orientados para mulheres e licenciados no mercado editorial brasileiros aumentou, 

significativamente, saltando de cerca de dez para mais de cinquenta títulos. Além disso, aqueles 

que abordam temas como beleza, moda e comportamento voltados para esse mesmo segmento 

são, atualmente, as que lideram a circulação mensal, cerca de 23,7% do total (IVC, 2015)2. 

                                                             
1 Dispositivo diz respeito às circunstâncias materiais nas quais se desenvolve o ato de comunicação, em resposta 

à pergunta “Em que ambiente se inscreve o ato de comunicação, que lugares físicos são ocupados pelos parceiros, 

que canal de transmissão é utilizado?” (CHARAUDEAU, 2013, p.70). O termo suporte será usado no sentido 

restrito de “portador”, o que leva algo. Charaudeau (2013) utiliza esse termo, tanto num sentido mais amplo, 

referindo-se aos diferentes canais de transmissão da mensagem (papel, madeira, parede, ondas sonoras, entre 

outros), quanto num sentido mais restrito, daquele que “leva”, “porta” algo. 
2 Os dados de junho de 2015 do IVC – Instituto Verificador de Circulação – fornecem as seguintes informações: 

no primeiro bimestre de 2015, a média de circulação do conjunto de 127 títulos mensais auditados foi de 6.786.888 

exemplares. A maior fatia é composta por revistas voltadas ao público feminino (abordando temas como beleza, 

moda e comportamento). Os 17 títulos auditados pelo Instituto nessa categoria correspondem a 23,7% das edições 

mensais. As 12 publicações de saúde e qualidade de vida conquistaram share de 11,5% no primeiro bimestre. 

Essas informações estão disponíveis em: http://ivcbrasil.org.br 

http://ivcbrasil.org.br/
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Dentre eles, destacamos a Boa forma, periódico de circulação mensal da editora Abril, 

direcionada, especialmente, para o público feminino que tematizam os cuidados com o corpo 

da mulher. Por representar uma lucrativa indústria midiática, de veiculação de informações e 

fonte de discursos que podem orientar nossas atuais relações sociais, torna-se relevante uma 

investigação dos textos materializados nessas revistas.  

No que se refere às capas, Scalzo (2006, p. 62) diz que elas são “o resumo irresistível 

de cada edição, uma espécie de vitrine para o deleite e a sedução do leitor”, por isso sua 

produção leva em consideração a relevância da revista para um determinado público-alvo e 

visa, entre outras coisas, a auxiliar na conquista de novos leitores.  

Herbele (2004), acrescenta que as capas estão no rol dos atrativos que permitem o 

primeiro contato do leitor com a revista, funcionando como uma espécie de propaganda que, 

além de agradar assinantes, atrai novos consumidores. São vitrines midiáticas que exibem, de 

maneira breve, chamadas, fotos, conteúdos importantes que o leitor encontrará nas páginas 

posteriores. Desse modo, é possível desvelar, por meio de seus componentes icônicos, 

linguísticos e temáticos, a imagem que a instância produtora (a revista) tem de seus 

destinatários.  

Enquanto produção midiática, a revista é fruto de um projeto atrelado a uma empresa 

que, orientando-se por uma visão de mundo e de saberes específicos (CHARAUDEAU, 2013), 

objetiva atingir um determinado público, mediante discursos que cruzam interesses conflitantes 

e nem sempre percebidos pelos leitores nos textos que a compõe. Desta maneira, a Boa Forma, 

ao trazer à tona saberes e fazeres sobre o corpo feminino, em uma sociedade do consumo, tal 

como definida por Bauman (2008) e Baudrillard (1995; 2008), é importante compreender os 

efeitos de sentido3 produzidos pelos dizeres que essas capas trazem. Para tanto, consideramos 

o corpo como entidade historicamente constituída nas malhas do saber-poder de uma dada 

sociedade e como lugar de existência de sujeitos, conforme nos ensina Foucault (1987; 1988), 

o qual, na contemporaneidade, parece estar submetido aos imperativos da perfeição, da saúde e 

da beleza. 

 Levando em consideração o papel da mídia como dispositivo de comunicação que atua 

no agenciamento e na disseminação de discursos e de padrões de vida com vistas, 

                                                             
3 No gênero capa, os efeitos de sentido resultam da combinação dos componentes verbal, imagético e situacional 

e são produzidos por um emissor determinado, em um dado contexto sócio-histórico. Charaudeau (apud 

CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008) esclarece que, por um lado há o efeito pretendido pelo sujeito 

comunicante em relação ao sujeito destinatário e, por outro, o efeito realmente produzido pelo sujeito interpretante 

ao seu modo. Dessa forma, numa situação de comunicação, os atos de linguagem comportam somente efeitos 

visados. 
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especialmente, ao consumo (GUATARRI; ROLNIK,1993), buscamos compreender a relação 

entre o discurso sobre o corpo nessas capas e a (re)construção da figura feminina, mediante a 

análise da situação de comunicação (CHARAUDEAU, 2013; 2014).  

Cumpre-nos destacar, portanto, que, apesar de haver diferentes pesquisas de revistas 

femininas que contemplem os aspectos visuais e verbais das capas de revista, elas partem, 

prioritariamente, da Semiótica (HERBELLE, 2004; CANDELLO, 2006; AQUINO, 2012; 

COSTA; SOARES, 2016). Além disso, mesmo sendo um tema significativamente trabalhado 

nos últimos anos, consideramos que ainda permanecem lacunas concernentes ao estudo 

integrado do discurso verbo-icônico em capas de revista. Em vista disso, propusemo-nos 

estudar as capas da Revista Boa Forma, no período de 2014 a 2016, a fim de analisar tais 

artefatos sob uma perspectiva discursiva que considere a relação entre os imaginários 

sociodiscursivos e os ethé na construção de uma determinada perspectiva sobre o corpo 

feminino no Brasil contemporâneo. 

Assim, a partir das contribuições teórico-analíticas do campo do discurso, com destaque 

para a Semiolinguística, lançamos um olhar sobre os atos linguageiros4 verbo-icônicos das 

capas da Revista Boa Forma. Nesse intuito, seguimos os seguintes passos: (i) examinamos o 

contrato sociocomunicacional instituído pelo gênero capa de revista; (ii) averiguamos, 

discursivamente, os estratos verbais e icônicos no gênero capa de revista da Boa Forma; (iii) 

avaliamos os imaginários sociodiscursivos mobilizados para construção do corpo feminino 

nessas capas; (iv) investigamos a construção dos ethé da figura feminina por meio da análise 

dos modos de organização do discurso nas capas da Boa Forma. 

Para tanto, mobilizamos as seguintes categorias teóricas: contrato comunicacional, 

modos de organização do discurso e imaginários sociodiscursivos (CHARAUDEAU, 2007; 

2013; 2014; 2015), ethos (MAINGUENEAU, 1997; 2015; 2016; AMOSSY, 2016; 

CHARAUDEAU, 2015) e discurso verbo-icônico (MENDES, 2010, 2013; CHARAUDEAU, 

2014; 2001). Além desses, dialogamos com as noções de corpo, modos de subjetivação e 

biopolítica (FOUCAULT, 1987; 1988; 2006), sociedade do controle ou da comunicação e 

princípios moduladores (DELEUZE, 1992) e de mídia, avaliada tanto como instrumento de 

veiculação e disseminação de informações (CHARAUDEAU, 2013) quanto de gerenciamento 

                                                             
4 Refere-se às ações realizadas por meio da linguagem nas suas diferentes manifestações semiológicas 

(CHARAUDEAU, 2008). Para Charaudeau (2014), o ato de linguagem é um fenômeno complexo de comunicação, 

cujo sentido deriva das condições externas e internas de realização em dada situação comunicativa, além dos papéis 

assumidos pelos diferentes sujeitos psicossociais e linguageiros que dele participam.  Na construção desse 

conceito, o autor baseia-se em noções da teoria dos atos de fala (speech acts) desenvolvida por Austin no livro 

How to do things with words, de 1962, e, mais tarde, sistematizado por Searle.  
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de discursos (GUATARRI; RONILK, 1993). Essas discussões estão dispostas da seguinte 

forma na dissertação: Capítulo I, realizamos as articulações necessárias entre contrato 

comunicacional, gênero discursivo, imaginários sociodiscursivos e ethos. 

No Capítulo II, exploramos o significado e a noção de corpo como materialidade 

significante e lugar de existência de sujeitos, expondo algumas relações entre corpo e processos 

de subjetivação em uma sociedade biopolítica. Além disso, nesse mesmo Capítulo, trazemos as 

características de uma sociedade do controle e os princípios moduladores que, sob a influência 

da mídia, podem funcionar na disseminação de discursos normalizadores e controladores de 

subjetividades. 

No Capítulo III, encontra-se a proposta metodológica de análise integrada dos estratos 

verbais e dos estratos icônicos no corpus investigado. Desse modo, tratamos, primeiramente, 

da descrição e da constituição do corpus estruturado com base na problemática de investigação. 

Em seguida, apresentamos a Grade de Análise de Imagem Fixa (MENDES, 2010; 2013) como 

proposta de abordagem e análise integrada do discurso verbo-icônico e delimitamos, a partir 

dessa Grade, os elementos utilizados como categorias de análise desta pesquisa.  Por fim, 

apresentamos, brevemente, os conceitos foucaultianos – corpo, modos de subjetivação e 

biopolítica– e as noções de sociedade do controle e modulação de corpos (DELEUZE, 1992), 

os quais foram mobilizados para pensar as possibilidades de emergência do discurso em capas 

de revista da Boa Forma. 

No Capítulo IV, analisamos os estratos verbais e icônicos materializados nas capas da 

Revista Boa Forma para mapear as imagens do sujeito mulher nesses dizeres e compreender a 

forma pela qual essas imagens estão relacionadas aos imaginários e representações de corpo 

feminino dispersos na rede das relações sociais contemporâneas. Por fim, trazemos para 

reflexão os conceitos de corpo, modos de subjetivação e biopolítica, bem como as noções de 

sociedade do controle e princípios moduladores para pensar a possibilidade de emergência dos 

discursos nessas capas.  

Esses imaginários e imagens se engajam em discursos contemporâneos que atualizam 

saberes de normalização e controle do corpo feminino como forma de reafirmar certas relações 

de poder. Desse modo, as imagens de mulher famosa, bela, sensual, fitness, vaidosa e feliz 

discursivizadas nas capas da Boa Forma funcionam tanto como estratégia de sedução para a 

venda da revista como de normalização e controle de subjetividades femininas. 
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1 CONTRATO COMUNICACIONAL, IMAGINÁRIOS SOCIODISCURSIVOS E 

ETHOS: INTERFACES CONCEITUAIS  

 

1.1 Contrato comunicacional, discurso e ato de linguagem: abordagens semiolinguísticas 

 

Dentre a profusão de estudos com enfoque no discurso, optamos por uma corrente de 

base interativo-comunicacional, que aborda a problemática do sentido do ato de linguagem com 

destaque para a enunciação e para a ação intersubjetiva dos sujeitos enunciadores. Trata-se, 

pois, da Semiolinguística, teoria proposta por Charaudeau (1983; 1992; 1999), na qual o sentido 

e sua configuração constroem-se por meio da relação forma/sentido decorrentes dos diferentes 

sistemas semiológicos (verbal, icônico, gestual, sonoro) e, ao mesmo tempo, resultantes de 

operações discursivas mediante ações intersubjetivas fundadas por um contrato comunicativo. 

A Semiolinguística, por seu caráter multifacetado e interdisciplinar, integra categorias 

de análise de diferentes áreas do conhecimento ao estudo da linguagem e permite reflexões 

sobre os atos linguageiros materializados nas diferentes práticas discursivas, tratando-os como 

um rico e complexo fenômeno de comunicação que se desenrola em situações específicas. No 

âmbito dessa proposta, Charaudeau (2001) traz uma noção de discurso que demarca contornos 

de movimentos e de empregos pertinentes para se pensar a ideia de discurso verbo-icônico.  

Segundo o autor, o conceito de discurso é definido na constituição da própria teoria, por 

isso, ao invés de deter-se na conceituação deste, opta por enfatizar o que não seria discurso. 

Nesse percurso, lembra da importância de não assimilá-lo apenas à expressão verbal da 

linguagem, pois esta corresponde a certo código semiológico que se estrutura por meio de 

diferentes conjuntos de signos, por exemplo, o gestual, o icônico, o sonoro, os quais podem 

combinar entre si. Charaudeau (2001, p. 25) afirma, então, que o discurso ultrapassa os códigos 

de manifestação linguageira na medida em que “é o lugar da encenação da significação, sendo 

que pode utilizar, conforme seus fins, um ou vários códigos semiológicos”. Toda encenação 

discursiva dependeria, sobremaneira, das características desses códigos e dos demais códigos 

utilizados.  

Essa mirada sobre o discurso permite a abordagem das diferentes linguagens que se 

materializam na multiplicidade de gêneros discursivos que circulam socialmente. Dentre elas, 

destacamos a iconicidade, que, segundo Mendes (2013), em virtude das tecnologias 

desenvolvidas nas últimas décadas, tem sido elemento fundamental na produção de diversos 

textos. A capa de revista, por exemplo, é um texto produzido pela articulação de dois códigos 
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semióticos – o icônico e o verbal –, de modo que é possível falar em discurso verbo-icônico, já 

que os sentidos emergem da inter-relação entre essas duas linguagens. 

Charaudeau (2013; 2005) destaca, ainda, que o discurso resulta da combinação das 

circunstâncias extradiscursivas de enunciação, envolvendo a identidade dos diferentes sujeitos 

linguageiros (aquele que fala e aquele a quem se dirige), a relação de intencionalidade que os 

liga e as condições físicas de troca, com as realizações intradiscursivas, maneira pela qual se 

fala. Dessa combinação, produz-se o sentido que, por causa disso, nunca é dado a priori, mas 

construído pela ação linguageira do sujeito em situação de troca social por um duplo processo 

de semiotização: transformação e transação.   

O processo de transformação consiste na ação de um sujeito falante que transforma o 

“mundo a significar” em “mundo significado” por meio do uso de categorias que nomeiam, 

qualificam, narram, argumentam e modalizam. Em se tratando da comunicação midiática, o ato 

de informar inscreve-se nesse processo, à medida em que é possível descrever ao identificar e 

qualificar fatos e assuntos, narrar acontecimentos, explicar as causas dos fatos e dos 

acontecimentos. 

O processo de transação torna esse “mudo significado” em objeto de troca, na interação 

com outro sujeito. Neste processo, o sujeito que produz o ato de linguagem atribui uma 

significação ao seu ato em função de um certo número de parâmetros: a) as hipóteses sobre 

identidade do outro (seu saber, sua posição social, seu estado psicológico, suas aptidões e 

interesses); b) o efeito que espera produzir nesse outro; c) o tipo de relação que pretende 

instaurar com o interlocutor e d) a forma de regulação prevista, considerando os fatores 

precedentes. Na enunciação midiática, o processo de transação ocorre quando a informação 

veiculada faz circular entre os parceiros um objeto de saber construído da forma como o locutor 

imagina o interlocutor para que este receba, compreenda e (re)interprete, o que modificaria o 

estado inicial do conhecimento. A seguir, apresentamos o diagrama construído por Charaudeau 

(2013), responsável por esquematizar o processo de semiotização do mundo elaborado, 

especialmente para contemplar o discurso da informação: 
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Figura 1 – Esquema de representação do processo de transação e transformação 

aplicado ao discurso da informação  
 

Fonte: CHARAUDEAU, 2013, p. 42 

 

Em relação ao esquema apresentado na figura 1, Charaudeau (2013) esclarece que o 

processo de transação comanda o processo de transformação e não o contrário, pois a finalidade 

primeira do homem falar é colocar-se em relação ao outro e é a partir da consciência do outro 

que ele produz o discurso. Desse modo, antes de ser uma representação do mundo, o discurso 

é uma representação de uma relação social e lugar onde saber e poder se articulam. Com base 

nisso, é que se pode interpretar como os dispositivos midiáticos, a exemplo das revistas, 

produzem enunciados para compor as manchetes das capas e os títulos das notícias, escolhem 

e diagramam as imagens, organizam as matérias, em vista dos efeitos pretendidos. 

Em se tratando de processos de significação, as linguagens verbais e icônicas, quando 

estruturam conjuntamente um determinado gênero discursivo, não são opostas ou 

independentes. Ao contrário, são dimensões que se interpenetram e, juntas, coadjuvam na 

produção de sentido. Por isso, a importância de evidenciar o discurso verbo-icônico nesse 

estudo, já que a capa de revista, corpus de análise deste trabalho é estruturado em atos de 

linguagem verbais e icônicos responsáveis pela criação de efeitos de sentido. 

O duplo processo de semiotização a que se refere Charaudeau (2013; 2005) corresponde 

ainda a um postulado de intencionalidade no qual se fundamenta o ato de linguagem que se 

realiza mediante articulação de duas esferas: um circuito externo (situacional), lugar do fazer 

psicossocial, e um circuito interno, lugar de organização do dizer, espaço em que situa o 

discurso (CHARAUDEAU, 2001, grifo nosso). Tal ato é produto da inter-relação entre os 

códigos linguageiros e as condições de produção, por isso, sua significação ultrapassa os limites 

do explicitamente linguístico, escamoteando implícitos que configuram lugares de sentidos 

múltiplos implicados nas circunstâncias de comunicação, no contexto sócio-histórico de onde 

emergem.  



23 

 

 

 

 

Esse duplo valor, o explícito, caracterizado como uma atividade estrutural de 

simbolização referencial, e o implícito, descrito como atividade serial de significação da 

linguagem concomitante à instância de fala – Circunstância de Discurso (C de D) –, interagem 

numa relação conflitual, determinando a significação (CHARAUDEAU, 2014). Assim, numa 

perspectiva discursiva, a linguagem é um fenômeno opaco, atravessada por relações de poder e 

de dizer que imprimem significados aos ditos em cada situação de produção/recepção. 

Em vista disso, Charaudeau (2010a, p. 2) afirma que a troca linguageira acontece sempre 

em função de um certo “jogo de expectativas” (enjeu), pois, na fabricação do seu enunciado, o 

sujeito falante distribui “os sentidos explícitos e implícitos segundo as possibilidades 

inferenciais que atribui ao seu interlocutor”. A noção de “jogo” relacionado à linguagem 

humana é desenvolvido por Wittigenstein (2000), especialmente, em sua obra Investigações 

Filosóficas, cunhando o termo jogos de linguagem. Ao estabelecer essa relação, o autor quis 

mostrar que o significado não deveria ser mais compreendido como algo fixo e determinado, 

como uma propriedade que emana da palavra, mas como o efeito que só pode ser entendido 

com seu uso em um determinado contexto.  

Para Charaudeau (2014, pp. 56-57), do ponto de vista da produção, o ato de linguagem 

é considerado uma “expedição” ou uma “aventura”.  É uma expedição se consideramos que os 

sentidos dos dizeres são apenas efeitos visados, possibilidades de sentidos, haja vista a) a 

margem de manobras que compreende as diferentes formas de organização do discurso 

utilizadas pelo sujeito comunicante para atingir seus propósitos comunicativos e b) as restrições 

que constituem as regras imprescindíveis para a comunicação, por isso não podem ser 

infringidas.  

Para ser bem-sucedido nessa expedição, o sujeito linguageiro deve organizar e executar 

seu projeto de fala por meio de uma capa de revista, para nos utilizarmos de um exemplo 

atinente ao nosso corpus de pesquisa, visando o estabelecimento de I) contratos, mediante 

reconhecimentos e acordos entre sujeitos sobre as representações das práticas de linguagem em 

uso, e II) estratégias, por meio das quais o sujeito comunicante encena suas intenções para 

produzir efeitos de persuasão e de sedução sobre o sujeito interpretante. Para tanto, seu dizer 

deve ser organizado com o objetivo de fazer o outro identificar-se – de forma consciente ou não 

– com a projeção idealizada de sujeito destinatário.  

O ato de linguagem pode ser considerado uma aventura em virtude da imprevisibilidade 

dos contratos e das estratégias utilizados pelo sujeito comunicante. O sujeito interpretante pode 

não dominar os efeitos produzidos na instância de comunicação, perceber efeitos não previstos 
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e não desejados ou, ainda, não estar consciente do contexto sócio-histórico da origem do ato de 

linguagem, modificando a interpretação deste. 

Do sumariamente exposto, depreende-se que uma investigação dos atos de linguagem 

verbais e icônicos, que estruturam a capa de uma revista, por exemplo, deve ancorar-se em uma 

atividade de elucidação de sentidos. O desafio é saber como as manifestações linguageiras nos 

falam, a partir de uma relação de confronto entre o icônico e o verbal da materialidade textual 

dessas capas, da intencionalidade, dos saberes dos sujeitos linguageiros e dos elementos 

extralinguísticos, no intuito de fazer emergir “conjuntos significantes, testemunhos da relação 

do ato da linguagem com suas condições de produção-interpretação” (CHARAUDEAU, 2014, 

p. 18).  

Interessa-nos, também, o jogo entre informações manifestas e sentidos possíveis que 

podem ser revelados pelo contrato comunicacional estabelecido a partir da capa de revista para 

explicar a encenação discursiva dos sujeitos da linguagem que atuam, especialmente, na 

instância de produção. Para tanto, partiremos do conceito de contrato comunicacional utilizado 

por Charaudeau (2014) e dos papéis desempenhados pelos sujeitos linguageiros na mise-en-

scène discursiva. 

Por contrato de comunicação, Charaudeau (2014, p. 60) entende “o conjunto das 

restrições que codificam as práticas sociolinguageiras” e que derivam “das condições de 

produção e de interpretação (Circunstâncias de Discurso) do ato de linguagem”, segundo os 

saberes partilhados pelos sujeitos linguageiros. Ao utilizar a categoria de contrato, o autor 

pressupõe que sujeitos participantes de uma mesma prática social estabelecem uma relação de 

cumplicidade ao se comunicarem, por meio de acordos sobre as representações linguageiras 

dessas práticas.  Para isso, fazem uso de estratégias, a fim de encenar suas intenções 

(conscientes ou não) de forma a produzir certos efeitos (sedução e persuasão) visados em sua 

mensagem. 

Por conseguinte, o sujeito comunicante acredita que o outro possui uma competência 

linguageira análoga à sua. Além disso, o contrato possibilita aos parceiros o reconhecimento 

mútuo por meio de traços identitários (objetivo, objeto temático da troca e coerções materiais) 

determinados pelas circunstâncias de comunicação e dimensionados pelos espaços de restrições 

e manobras. 

Ao propor tal configuração, Charaudeau (2005) estrutura o contrato em três níveis: 

situacional, comunicacional e discursivo. O nível situacional engloba o espaço externo, lugar 

onde são determinadas a finalidade do ato (para que se fala?), a identidade dos parceiros (quem 
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fala a quem?), o domínio do saber (Propósito) veiculado pelo objeto da troca (sobre o que se 

fala?), o dispositivo (por meio de que se fala?) que configura as circunstâncias materiais de 

realização do ato. Já o nível comunicacional corresponde ao lugar onde se instauram as 

maneiras de falar/escrever em função dos dados situacionais (como se fala), o que contribui 

para a definição dos papéis linguageiros dos sujeitos e para a garantia do direito à fala. O nível 

discursivo designa a forma de intervenção do locutor, enquanto sujeito enunciador, e deve 

atender às condições de legitimidade (princípio da alteridade), de credibilidade (princípio de 

pertinência) e de captação (princípio de influência e de regulação). 

Essa estruturação realizada por Charaudeau (2005) contribui para a análise linguístico-

discursiva da capa de revista, além de admitir que se chegue à construção do texto como um 

processo discursivo, foco de interesse da nossa análise. Esse modelo aponta condições para a 

apreensão do gênero em sua complexidade e em seus múltiplos aspectos, possibilitando a 

problematização dos efeitos de sentido dos dizeres dessas capas por meio da articulação dos 

diferentes domínios que os condicionam, impondo as restrições: situacional, comunicativa e 

discursiva.  

Vale ressaltar que o contrato de comunicação está estruturado em um esquema didático 

que resume essa dupla realidade do ato linguageiro, formando dois circuitos indissociáveis um 

do outro – circuito externo (fazer) e circuito interno (dizer) (CHARAUDEAU, 2001, grifos 

nossos]), conforme Figura 2. 

 

Figura 2 – Representação do dispositivo da encenação da linguagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHARAUDEAU, 2014, p. 77 
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Nesse processo, o ato linguageiro não é uma simples troca de mensagens entre um 

emissor e um interlocutor, mas consubstancia-se num processo dialético, dialógico, em que 

quatro instâncias subjetivas determinam dois processos: (1º) o processo de produção: EU-

comunicante dirige-se a TU-destinatário; (2º) o processo de interpretação: TU-interpretante que 

constrói a imagem pelo modo como EU se apresenta como sujeito enunciador. Charaudeau 

(2001) define o sujeito como sendo a sede de conhecimento, o lugar e o alvo da 

produção/interpretação da significação linguageira, tratado como uma abstração cujas 

identidades podem ser especificadas em dois tipos – 1. identidade social e psicológica e 2. 

identidade linguageira (discursiva), as quais, determinadas pela situação de comunicação e pelo 

próprio ato de enunciação, fundem-se na instância de fala.  

Na encenação linguageira ou mise-en-scène discursiva, nos dois circuitos (externo e 

interno), os sujeitos (parceiros e protagonistas) desdobram-se em quatro sujeitos interactantes 

que atuam no processo de produção e interpretação do discurso: (i) o circuito interno refere-se 

à própria situação de comunicação, envolvendo dois parceiros de fala, o sujeito enunciador 

(EUe) e o sujeito destinatário (TUd), “procedentes de um saber intimamente ligado às 

representações linguageiras das práticas sociais (CHARAUDEAU, 2014, p. 53); (ii) no circuito 

externo são instituídos o sujeito comunicante (EUc) e o sujeito interpretante (TUi), ligados à 

esfera psicossocial do saber e protagonistas da produção linguageira.  

Vale destacar que, na representação do dispositivo de encenação da linguagem  

(Charaudeau, 2014), a noção de assimetria é central e de grande relevância, pois serve para 

indicar a porosidade característica do discurso e mostrar o movimento e a mobilidade dos 

sujeitos linguageiros no ato de comunicação.  

Para entender como a assimetria é sugerida nesse dispositivo, há um jogo de flechas, 

que tem por finalidade indicar o caminho de projeção dos sujeitos linguageiros, mostrando, 

também, que o processo de interação pode ser invertido e (re)iniciado pela interpretação. As 

linhas dos retângulos (fechadas e pontilhadas) estabelecem os limites dos diferentes espaços 

ocupados pelo sujeito no processo de comunicação e sugerem a porosidade dos discursos: 

discursos e identidades discursivas são permeados e permeáveis.  Assim, nos dois universos 

discursivos – o universo discursivo do EU e o universo discursivo do TU –, os quatro sujeitos 

estabelecem interações assimétricas, fazendo do ato de linguagem uma complexa (inter)relação 

que ocorre em etapas, percursos, idas, vindas, nulidade.  

Tudo isso faz do ato de linguagem um processo interenunciativo, pois, conforme 

explicita Charaudeau (2001, p. 29), este “é produto de uma ação de seres psicossociais que são 
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testemunhas, mais ou menos conscientes, das práticas sociais e das representações imaginárias 

da comunidade a qual pertencem”. Apresentemos, então, cada um dos sujeitos da mise-en-scène 

com suas respectivas caracterizações: 

 

Sujeito comunicante (EUc): é o sujeito agente, locutor e responsável pela organização do ato 

linguageiro em função das Circunstâncias de Discurso (C de D) que o liga ao seu interlocutor. 

Charaudeau (2014, p. 52) descreve o EUc como uma testemunha de um real discursivo, porém 

a apropriação desse “real” depende do conhecimento que o TUi tem sobre ele; 

 

Sujeito enunciador (EUe): é uma imagem de enunciador construída pelo sujeito que produz a 

fala, em forma de representação linguageira parcial. Como tal, representa sua intencionalidade 

(efeito de discurso) na produção do dizer, podendo ou não ser recuperada pelo TUi, segundo a 

imagem que esse último construirá para si. Desse modo, está sempre presente no ato de 

linguagem, seja marcado explicitamente, quando se diz “Saia!”, seja implicitamente, como em 

“Ele disse que você está errado” (CHARAUDEAU, 2014, p. 48). Por seu estatuto linguageiro, 

o EUe, assim como o TUd, só existe no e pelo ato de produção-interpretação dos dizeres.  

 

Sujeito destinatário (TUd):  é o destinatário ideal fabricado e totalmente dominado pelo EUe, 

pensado como uma representação do TUi, sem, no entanto, ser esse sujeito. Toda enunciação 

pressupõe sempre a presença de um sujeito destinatário, seja ela marcada de forma explícita ou 

implícita. É possível, também, que um mesmo ato de linguagem corresponda a diferentes TUd; 

 

Sujeito interpretante (TUi): é o sujeito responsável pelo processo de interpretação e age 

independentemente do EU. Sua missão ao interpretar é recuperar o TUd fabricado pelo EU, 

podendo aceitar (identificar-se) ou não aceitar (não identificar-se), uma vez que, embora sujeito 

às restrições da situação de comunicação, é mais ou menos livre em suas reações; 

 

Em nossas análises, centraremos na ação dessas quatro instâncias subjetivas – EUc, 

EUe, TUd e TUi, que se encontram e se realizam no ato de comunicação verbo-icônico da capa 

de revista, nos processos de transformação e transação, responsáveis pela construção e 

atualização dos sentidos e efeitos de sentido no contexto da Boa Forma. 

No conjunto da encenação linguageira dessas capas, na instância de produção, convém 

destacar ainda que, durante a tomada da palavra, o sujeito comunicante EUc constrói uma 
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imagem de si próprio e outra de seu interlocutor – TUd. Desse modo, toda maneira de dizer 

tenciona uma imagem que pode facilitar ou condicionar a concretização dos objetivos 

implicados no projeto de dizer. Tal imagem que o enunciador passa de si no e pelo discurso é 

testemunha da construção de um certo ethos, enquanto mecanismo de persuasão do sujeito 

destinatário. Em vista disso, essa categoria discursiva será trazida para o processo de reflexão 

e de análise do discurso verbo-icônico neste trabalho, sendo melhor delineada no tópico 1.4.  

 

1.2 Do contrato ao gênero discursivo: a materialização do ato de linguagem 

 

As reflexões sobre a definição dos gêneros literários e retóricos remontam à antiguidade 

clássica. Na contemporaneidade, o conceito de gênero é aplicado a textos de circuitos 

comunicativos, além do artístico-literário, submetido a discussões e embates, especialmente, 

nas análises do discurso e análises textuais. Para definir o que entende por gênero, cada 

posicionamento teórico segue diferentes critérios de classificação5.  

Com base em Charaudeau e Maingueneau (2008), destacamos: i) o ponto de vista 

funcional, que procura estabelecer funções com base na atividade linguageira, as quais são 

classificadas segundo o polo do ato de comunicação que a orienta, a exemplo das propostas de 

Jakobson e Halliday; ii) o ponto de vista enunciativo, que descreve os gêneros com base nas 

características formais do texto, observando as marcas recorrentes; iii) o ponto de vista textual, 

que leva em consideração a organização textual, mediante a definição das regularidades 

composicionais, a exemplo da sequencialização frase e texto realizada por Adam; iv) ponto de 

vista comunicacional, embora com orientações diferentes, trata o termo num sentido amplo, 

considerando que os gêneros dependem da natureza comunicacional da troca verbal, a exemplo 

dos estudos de Bakhtin (2003), nos quais se distingue duas categorizações de base – os gêneros 

primários (cotidianos), naturais e espontâneos, que, por um processo de transmutação, dão 

origem aos secundários, isto é, gêneros institucionalizados e mais complexos. 

No esteio desse último ponto de vista, encontra-se a descrição realizada por 

Maingueneau e Cossutta (1995 apud CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008), que 

apontam os tipos de discursos constituintes segundo os domínios de diversas produções 

discursivas (discurso religioso, científico, filosófico e jurídico). Charaudeau (2004), por sua 

                                                             
5 Charaudeau e Maingueneau (2008) apontam que a diversidade de pontos de vista sobre a noção de gênero torna 

complexa também a sua denominação, ocorrendo uma variação conceitual em gêneros do discurso, gêneros de 

textos e tipos de textos. Charaudeau (2004), por seu turno, faz a distinção entre gêneros e subgêneros situacionais 

e, no interior desses, variantes de gêneros de discurso. 
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vez, ancora o discurso no social com uma filiação mais psicossociológica para determinar os 

gêneros pela articulação das coerções situacionais, das coerções da organização discursiva e 

das características das formas textuais.  

Dentre esses diferentes posicionamentos teóricos, neste processo investigativo, 

tomaremos por base as discussões empreendidas por Charaudeau (2004) acerca dos gêneros de 

discursos por dois motivos: a) suas discussões sobre gênero se relacionam com outras noções 

já abordadas no escopo da Semiolinguística, permitindo  uma continuidade conceitual; b) ao 

relacionar os diferentes aspectos que, historicamente, são levados em consideração no 

dimensionamento dos gêneros (ancoragem social, as restrições situacionais, discursivas e 

formais), esse autor oferece uma gama de condições e de possibilidades que nos ajudaria na 

caracterização de práticas discursivas como a capa de revista.  

Ao construir sua noção de gênero, Charaudeau (2004) parte da reflexão que os gêneros 

são elaborados e estabilizados com base em um conjunto de representações, comportamentos e 

formas a partir de uma construção coletiva de sentidos pelas comunidades humanas registrada 

em três memórias: A) memória dos discursos: estabelece as nossas representações de mundo  e 

forma as identidades coletivas que fragmentam a sociedade em comunidades discursivas; B) 

memória das situações de comunicação: possibilita armazenar os dispositivos que normatizam 

as trocas comunicativas e define um conjunto de condições psicossociais para sua realização; 

C) memória das formas dos signos: auxilia na adequação das diferentes maneiras de dizer, 

regulando a dinâmica das trocas linguageiras (verbais, icônicas e gestuais) estabelecidas 

socialmente.  

Isso posto, Charaudeau (2004, p. 16) defende que a aceitação da existência de gêneros 

implica reconhecer que “a produção linguageira é submetida a restrições” e propõe um modelo 

de análise semiodiscursivo pautado em uma teoria do discurso, no qual se integram, numa 

relação de consubstancialidade, situação, sentidos e formas.      

 Com base nesse postulado, a descrição do gênero discursivo se faz pela articulação de 

três níveis: 1. o situacional, que determina a expectativa da troca linguageira e apresenta 

restrições instituídas pelo contrato comunicacional que configura a situação de comunicação; 

2. o discursivo, que delimita o quadro do tratamento linguageiro ou a construção discursiva do 

gênero; e 3. o formal, que compreende os aspectos formais conformados nos textos. Pelo fato 

de essas características estarem sujeitas às condições situacionais de produção e interpretação, 

Charaudeau (2004) opta, ainda, por usar o termo gêneros situacionais.  
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A articulação entre os níveis supramencionados deve ser entendida como uma 

correlação e não como uma implicação sucessiva, uma vez que todos eles encerram categorias 

que possibilitam a apreensão de um determinado gênero. Se tomadas de modo independente, 

essas instâncias são limitadas e não possibilitam caracterizar um gênero, mas juntas contribuem 

para evidenciar recorrências capazes de testemunhar as regularidades do ato linguageiro 

(CHARAUDEAU, 2010b). 

O nível das restrições situacionais é responsável por instituir as restrições determinadas 

pela expectativa da troca linguageira (enjeu) advinda da situação de comunicação que regula, 

por meio de seus componentes, as condições de produção e interpretação dos atos de linguagem. 

Nesse caso, essas restrições correspondem aos componentes do contrato comunicacional, que, 

segundo Charaudeau (2005), são: (a) finalidade (estamos aqui para dizer o quê?), (b) propósito 

(de que se trata?), (c) identidade dos sujeitos envolvidos (quem fala com quem?) e (d) 

circunstâncias materiais em que a troca se realiza (qual o quadro físico e mental da troca?). A 

descrição desses parâmetros possibilita compreender em que medida a configuração textual é 

adaptada, constituindo-se as regularidades linguísticas e discursivas dos gêneros (SOUZA, 

2003). 

O nível das restrições discursivas mantém com as restrições anteriores (restrições 

situacionais) uma relação de causalidade, pois é o contrato comunicacional que determina o 

quadro do tratamento dado ao ato de linguagem. Os componentes do nível das restrições 

situacionais, enquanto dados externos, respondem à questão “estamos aqui para dizer o quê? e 

produzem as instruções para um “como dizer?”. Assim, as restrições discursivas compreendem 

as atividades de ordenamento do discurso, no qual os dados externos determinam o 

comportamento discursivo do sujeito falante (CHARAUDEAU, 2004). 

Nesse nível de restrições, os dados externos produzem os seus componentes, quais 

sejam: a finalidade do ato de comunicação, pelo viés das visadas6, determina a escolha dos 

modos enoncivos ou os modos de organização do discurso (descritivo, narrativo e 

argumentativo); a identidade dos parceiros de troca motiva a escolha de certos modos 

enunciativos (alocutivo, elocutivo e delocutivo), convocados segundo os seus propósitos 

comunicativos; os dados do propósito, por sua vez, favorecem certos modos de tematização 

(organização dos temas e subtemas); por fim, os dados das circunstâncias materiais determinam 

                                                             
6As visadas correspondem a uma intencionalidade psico-sócio-discursiva que determina o ato de linguagem em 

função da expectativa do sujeito falante na troca linguageira. Trataremos sobre elas mais detalhadamente nos 

parágrafos adiante nesta mesma seção. 



31 

 

 

 

 

certos modos de semiologização, ou seja, a organização material (verbal/não verbal) do gênero. 

As restrições discursivas correspondem ao espaço intermediário entre os dados das restrições 

situacionais e a configuração textual. 

O nível das restrições formais diz respeito ao nível do texto. No domínio dessas 

restrições encontram-se categoriais como: a mise em scène textual, que se refere à disposição 

do paratexto7; a composição textual interna, que corresponde às partes do texto e sua 

interligação; e a construção gramatical, que diz respeito à recorrência de tipos de construção 

(ativa, passiva, pessoal, imperativa), à fraseologia (emprego de locuções, fórmulas e outras 

expressões finas),  às escolhas lexicais, às marcas linguísticas, à pronominalização, à 

anaforização, à modalidade, entre outros. 

Segundo Charaudeau (2004), dentre os princípios gerais8 estabelecidos pela situação de 

comunicação, destaca-se o princípio da influência, uma vez que este determina certas visadas 

discursivas (intenção comunicativa), as quais orientam todo ato de linguagem. O princípio da 

influência funciona segundo uma dinâmica da enunciação que varia de acordo com a finalidade 

do sujeito que propõe o ato. Com base nessa finalidade, o sujeito comunicante seleciona visadas 

fundamentado na relação EU→TU e a força que os religa em termos desta mesma finalidade. 

Os demais elementos passam, então, a funcionar em prol da finalidade geral do ato e das visadas 

eleitas. 

Neste sentido, as visadas correspondem a uma intencionalidade psico-sócio-discursiva 

que determina o ato de linguagem em função da expectativa que o sujeito falante quer 

estabelecer na troca linguageira. Desse modo, devem ser consideradas do ponto de vista da 

instância de produção, mas devem ser reconhecidas pela instância de recepção. São, portanto, 

atitudes enunciativas encontradas em atos linguageiros e que podem ser definidas por um duplo 

critério: primeiro, pela intencionalidade do enunciador (EU), considerando sua posição e 

influência em relação ao interlocutor (TU) e, segundo, pela posição que o TU deve ocupar.  

                                                             
7 A palavra “paratexto” é composta pelo prefixo grego para, que, semanticamente, designa uma modificação na 

palavra texto, indicando algo que está perto de, ao lado de. Pode ser usada para exprimir a ideia de duração, de 

tempo. Paratexto é uma noção de Genette utilizada por Charaudeau (2011) para referir-se aos textos ou fragmentos 

de textos que circundam um texto, podendo ser verbais (títulos, subtítulos, legendas, prefácios, preâmbulos, etc.) 

ou icônicos (ilustrações, fotos e esquemas).   
8 Resumidamente, os princípios gerais são: i) princípio da interação/influência, diz respeito ao processo recíproco 

de reconhecimento e legitimação do outro, sob a perspectiva contratual; ii) princípio da pertinência,  dá-se pelo 

reconhecimento dos universos de referência partilhados pelos sujeitos – saberes de conhecimento e de crença; iii) 

princípio de influência, volta-se para a finalidade intencional do ato de linguagem, com o objetivo de atingir 

emocionalmente ou orientar o pensamento do outro; iv) princípio da regulação, relaciona-se às estratégias que 

garantem a mínima intercompreensão entre os parceiros pelos ajustes nos jogos de influência (CHARAUDEAU, 

2005, p. 15-16).    
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Dentre as diferentes visadas que podem ser empreendidas em um ato de comunicação, 

destacamos: i. visada de incitação: EU quer “mandar fazer” (faire faire), mas, não estando em 

posição de autoridade, não pode senão incitar a fazer; deve, então, “fazer acreditar” (por 

persuasão ou sedução) ao TU que será o beneficiário de seu próprio ato; TU está, então, em 

posição de “dever acreditar” que, se age, é para o seu próprio bem; ii. visada de informação: 

EU quer “fazer saber” e está legitimado em sua posição de saber; TU se encontra na posição de 

“dever saber” alguma coisa sobre a existência dos fatos, ou sobre o porquê ou o como de seu 

surgimento; iii. visada de demonstração: EU quer “estabelecer a verdade e mostrar as provas” 

segundo uma certa posição de autoridade de saber (cientista, especialista ou expert); TU está 

em posição de ter que receber e “ter que avaliar” uma verdade e, então, ter a capacidade de 

fazê-lo (CHARAUDEAU, 2004, pp. 23-24); e iv. visada de captação: característica da 

encenação midiática, o EU orienta seu ato para o TU (destinatário idealizado) e impõe uma 

visada de “fazer sentir” pela mobilização de saberes e crenças que regulam a vida coletiva do 

TU, emocionando-o e seduzindo-o para uma (re)ação (CHARAUDEAU, 2013). 

Vale lembrar que as visadas, por si só, não são capazes de determinar gêneros 

discursivos, pois, dependendo da situação de comunicação, um mesmo gênero pode apresentar 

diferentes intenções comunicativas ou, até mesmo, modificá-las de uma situação para outra, 

segundo conveniência da finalidade empreendida pelo sujeito falante com o ato enunciativo. 

Considerando o especificado nos parágrafos anteriores, entendemos que em um mesmo 

domínio comunicacional (midiático, jornalístico, religioso, jurídico, educativo ou científico) 

podemos encontrar diversas situações comunicativas e cada, em sua particularidade, uma pode 

requerer diferentes estratégias discursivas que vão delinear os diferentes modos de dizer de cada 

contrato. 

Charaudeau (2013), ao tratar especificamente do gênero de informação midiático, 

afirma que toda situação de comunicação atinente a um contrato de comunicação associa-se a 

um dispositivo particular (rádio, televisão ou imprensa escrita, por exemplo) com características 

próprias, as quais influenciam na produção e circulação do discurso midiático.  

Para Charaudeau (2013), o dispositivo é um componente do contrato de comunicação 

que articula e formata o ato linguageiro, segundo os vários elementos materiais – condições 

materiais, suporte e tecnologia, conferindo-lhe sentido. De maneira geral, as condições 

materiais informam que sistemas significantes são utilizados na codificação da mensagem: 

oralidade, escrituralidade, gestualidade e iconicidade. Esses, por sua vez, organizam-se em 
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sistemas semiológicos, materialidades significantes, que possibilitam a configuração de 

unidades de sentido: sistema fônico, sistema mimogestual, sistema gráfico e sistema icônico. 

 O suporte é o elemento que funciona como canal fixo ou móvel de transmissão da 

informação: papel, madeira, ondas sonoras, telas de cinema de vídeo, pergaminhos etc. Outro 

sentido mais restrito seria de “portador”, o que leva algo. Segundo Charaudeau (2013), esses 

dois sentidos podem estar juntos, sem contradição. 

No tocante à tecnologia, Charaudeau (2013) define como o conjunto da maquinaria que 

regula a relação entre os diferentes elementos do material e do suporte, combinando, por 

exemplo, escrituralidade e iconicidade, ordenando o conjunto dos participantes do ato de 

comunicação. Ela influencia na organização genérica, na ordenação dos sujeitos participantes 

do ato de comunicação e determina as conexões. 

Nessa perspectiva, o dispositivo, por sua materialidade, acarreta especificações para o 

texto e diferencia os gêneros de acordo com o suporte midiático (imprensa escrita, rádio, 

televisão, entre outros). Como exemplo, Charaudeau (2013, p. 207) cita a distinção entre a 

entrevista radiofônica e a entrevista televisionada pela simples presença da imagem nesta e as 

múltiplas incidências nos papéis desempenhados por entrevistador e entrevistado. Isso mostra 

que os diferentes suportes midiáticos tratam cada gênero à sua maneira. Assim, a capa de um 

jornal escrito distingue-se da capa de uma revista impressa, uma vez que as peças são montadas 

de acordo com as especificidades materiais.       

Frente a essas noções, elencamos algumas problematizações necessárias para se pensar 

o corpus de investigação como gênero discursivo: é possível conceber a capa de revista um 

gênero discursivo nos moldes assinalados por Charaudeau? Se é um gênero, que características 

(situacionais, discursivas e formais) a diferencia dos demais textos que compõem uma revista? 

Se a capa é um gênero, como caracterizar a revista? Essas questões são basilares para a 

descrição da capa de revista, prática discursiva recorrente, em termos de suas restrições 

situacionais, discursivas e formais, a fim de caracterizá-la como gênero discursivo. Além disso, 

é relevante atentar para a multimodalidade que caracteriza esses textos, assim como o todo 

discursivo que coopera para a construção de efeitos de sentido. 

 

1.2.1 Das restrições situacionais às restrições formais: caracterização da capa de revista 

como gênero discursivo  
 

Para a descrição da capa de revista como gênero, pautamo-nos na metodologia 

desenvolvida por Charaudeau (2004), a saber: iniciamos com a análise das restrições 
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situacionais, observando as constantes que definem o contrato comunicacional da situação de 

comunicação em que circula a Revista Boa Forma; em seguida, descrevemos as restrições 

discursivas e, por fim, as restrições formais. Além disso, respaldamo-nos na proposta de análise 

de gênero discursivo multimodal elaborada por Mendes (2013) em sua Grade de Análise de 

Imagem Fixa9. Por fim, guiamo-nos por noções desenvolvidas por Charaudeau (2013) acerca 

do discurso de informação midiático e pelo trabalho realizado por Corrêa-Rosado e Melo (2015) 

sobre gênero discursivo na perspectiva Semiolinguística.  

No que se refere às restrições situacionais, a capa de revista apresenta a seguinte 

configuração: como as demais capas e outros gêneros midiáticos (sumário, editorial), a capa da 

Boa Forma tem por finalidade informar, mediante atos verbais e icônicos, aos possíveis leitores-

consumidores quais assuntos ou temas são tratados em cada edição da revista. Essa finalidade 

define-se, fundamentalmente, por uma intenção informativa (fazer saber), mas o faz com vistas 

a atrair possíveis consumidores, portanto, apresenta, também, uma finalidade persuasiva (fazer 

consumir).  

O fazer saber permite atualizar uma visada de informação e possibilita a emergência de 

um sujeito enunciador legitimado em sua posição de saber determinados procedimentos, 

técnicas, dicas e estratégias de cuidados com o corpo e a saúde. Em seu discurso, institui um 

sujeito destinatário que julga dever saber sobre esses temas. Essa visada determina o modo 

como os enunciados verbais e icônicos são, discursivamente, organizados na materialidade 

textual dessas capas. 

O fazer consumir, por sua vez, engendra uma visada de incitação que se apresenta pela 

instituição de um sujeito enunciador que “manda fazer”, mas como não quer ou não pode estar 

em uma posição de autoridade, incita o sujeito destinatário a fazer, levando-o a acreditar ser 

benificiário do seu próprio ato. Esse efeito persuasivo se destaca na organização discursiva dos 

enunciados verbais e icônicos das capas que objetivam seduzir o sujeito para os textos do 

interior da revista.  

Em termos de propósito, a capa trata de diferentes assuntos (manchetes) relacionados 

aos cuidados do corpo feminino, temática principal da Revista Boa Forma como publicação 

feminina do segmento corpo e estética. Nessas capas, notamos a existência de várias 

informações, tratando de diferentes assuntos de interesse do leitor, dentre os quais se destacam 

                                                             
9 Utilizamo-nos da Grade de Análise de Imagem Fixa elaborada por Mendes (2013) como proposta de análise 

integrada dos estratos verbais e icônicos da capa de revista e, com base nesta Grade, elencamos categorias para 

analisar o corpus em estudo. Dentre elas, valemo-nos da categoria Gênero Discursivo, conforme mostra a seção 

3.4, p. 74. 
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nos enunciados verbais das capas analisadas estão: dietas, alimentação, produtos de beleza, de 

nutrição e, para treinos, exercícios, beleza, moda e saúde. O quadro a seguir resume as 

principais tematizações dos enunciados verbais: 

 

Quadro 1 - Categorização temática dos atos linguageiros (AL) verbais das capas de revista 

 
 

Embora observe-se uma repetição temática a cada edição, esse mesmo assunto, 

geralmente, é tratado com uma abordagem nova, ou seja, se se trata de dieta, traz-se novas 

fórmulas baseadas em diferentes elementos nutricionais com resultados garantidos no mercado 

fitness. Isso pode ser observado nos atos linguageiros do nosso corpus e, como exemplo dessa 

repetição temática trazemos os atos AL08, AL22 e AL2710 sobre dieta. As capas C111, C3 e C4, 

assim como muitas outras capas do corpus analisado tratam do assunto dieta, entretanto, cada 

uma refere-se a um tipo de dieta com diferentes efeitos no corpo: dieta anticelulite, dieta do chá 

detox, dieta da sopa proteica, conforme exemplos: 

 
AL08: -3kg e um bumbum lisinho com a dieta anticelulite. (C1) 

AL22: Derreta os últimos 3kg com a dieta do chá detox. (C3) 

AL27: Perca 4 kg com a sopa proteica no jantar. (C4) 

 

 No que tange às identidades dos sujeitos linguageiros, constata-se uma 

atualização do contrato de comunicação da mídia impressa. Para melhor especificar o processo 

de contratualização (CHARAUDEAU, 2013; 2014) que pode ser estabelecido pela capa de 

revista e, ao mesmo tempo, produzir caminhos que levem à caracterização genérica dessa 

prática discursiva, referendamo-nos na proposta de Corrêa-Rosado (2013 apud CORRÊA-

                                                             
10 AL é a sigla usada para ato linguageiro. Essa sigla seguida do numeral cardinal (AL + nº) foi utilizada para 

mapear, nomear e enumerar os atos linguageiros verbais que aparecem nas capas das revistas analisadas. Esse 

procedimento de identificação é descrito com maiores detalhes no Capítulo 3, tópico 3.4.4, p. 80 e no Quadro 13 

– Mapeamento de recorrências lexicais nos atos linguageiros verbais, nos apêndices, p. 146. 
11 A sigla C (Capa) foi utilizada para enumerar as capas analisadas. Do mesmo modo, é um procedimento de 

mapeamento de dados explicado com detalhes no Capítulo 3, tópico 3.4.4, p. 80. 
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ROSADO; MELO, 2015), denominada de jogo de encaixamento de contratos utilizada na 

análise do contrato comunicacional do gênero telenovela. Ressaltamos, todavia, que fizemos 

adaptações para atender à demanda do nosso corpus de investigação, segundo a estrutura do 

contrato comunicacional em que se encaixa a capa da Revista Boa Forma. Dessa maneira, os 

contratos foram delineados conforme a imagem da figura 3, reproduzida abaixo:  

 

Figura 3 – Jogo de encaixamento de contratos - Adaptação do modelo apresentado por Corrêa-

Rosado e Melo (2015) para o estudo de capas da Boa Forma 

 

Fonte: Modelo desenvolvido por Corrêa-Rosado e Melo (2015, p. 212) 

 

  Com base na figura 3, pode-se notar que o gênero situacional capa de revista é uma 

forma de contratualização que participa de um contrato geral, afunilando progressiva e 

gradualmente para contratos mais específicos. Os encaixamentos acima mostram as diferentes 

instâncias contratuais que operam sobre o processo comunicacional da capa de revista e podem 

em níveis graduais e interativos impor as condições e restrições de produção dos atos 

linguageiros materializados nesse texto.  

 Desta maneira, o contrato da comunicação midiática oferece as condições gerais para 

que a capa da revista seja considerada uma situação de comunicação midiática, enquanto que o 

contrato da comunicação da imprensa escrita, aprimora o anterior, segundo o dispositivo 

(CHARAUDEAU, 2013) em que a troca se realiza. Em se tratando de uma capa que compõe a 

mídia revista, diz respeito também às materialidades significantes, as tecnologias e o suporte, 
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os quais funcionam como restrições estruturais. Logo, as características contratuais do gênero 

“capa” são retiradas desses macrocontratos12 e agenciados na sua construção discursiva.  

 São essas relações contratuais, no seu conjunto, que possibilitam a emergência de uma 

lógica enunciativa centrada no fazer-saber (visada de informação) e no fazer-comprar (visada 

de incitação), os quais, por sua vez, autorizam a produção de discursos de informação e de 

sedução, agenciados por diferentes materialidades como a escrituralidade, a iconicidade, as 

cores e os suportes, como o papel e a revista.  

Nessa perspectiva, avaliamos os papéis assumidos pelos sujeitos linguageiros, nas 

instâncias de produção e de recepção, que intercambiam a relação EU→TU, segundo a lógica 

e as condições de comunicação desses macrocontratos. A situação de comunicação que 

comanda a produção e a recepção das capas da Revista Boa Forma institui, na esfera situacional 

– espaço do dizer, os parceiros da troca linguageira: i) sujeitos comunicantes (EUc), instância 

compósita, formada por todos os que participam da elaboração da capa da revista: Conselho 

Editorial, diretores de operação, de planejamento, controle e operações, de publicidade, de 

marketing, de vendas, de conteúdo, de tecnologia, fotógrafos, repórteres, diagramadores; ii) 

sujeitos interpretantes (TUi), constituídos pelos sujeitos sociais que assinam e compram a 

revista, aqueles que têm acesso à capa em bancas, páginas da internet ou espaços em que a 

revista circula, sejam eles mulheres ou não.  

 No que se refere às circunstâncias materiais, a capa, em geral, apresenta recorrências, 

tais como: manchetes que anunciam as principais matérias contidas no interior da revista ou 

assuntos destacados dos demais por uma chamada mais elaborada, com o objetivo de impactar 

o leitor, a imagem de uma celebridade feminina e uma figura-fundo. O conjunto desses 

elementos dispersos na página forma uma unidade temática trabalhada em diferentes níveis 

(icônico, verbal, plástico) com distintas composições (tipos de letras e de tamanhos variados, 

as cores, a distribuição dos textos escritos e das imagens visualizadas na página). O nome da 

revista, o número da edição, a data de publicação, a logomarca da empresa, são, 

estrategicamente, situadas nas capas. Embora aleatórios, esses elementos configuram uma 

unidade temática e geram um modelo composicional que permite seu reconhecimento imediato 

como capa de revista (PUZZO, 2009). 

A capa de revista da Boa Forma, por sua vez, apresenta um formato singular devido às 

restrições determinadas, especialmente, pelas relações contratuais da categoria – revista 

                                                             
12 Termo utilizado por Corrêa-Rosado e Melo (2015) para referir-se aos encaixamentos contratuais progressivos e 

graduais como o demonstrado na figura 3.   
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feminina do segmento corpo e estética, apresentando a seguinte organização: a) nome da 

revista, em destaque na parte superior da capa; b) slogan, abaixo do nome da revista com letras 

menores; c) imagem centralizada de uma celebridade feminina, explorando uma atitude de 

cuidado com o corpo; d) às vezes, um cenário como figura-fundo e e) enunciados informativos 

que apresentam as matérias abordadas na edição. 

Na organização material das capas, destacam-se ainda as materialidades significantes 

icônicas e verbais. Essas duas linguagens formam sistemas sígnicos trabalhados em cores, 

diagramação, formas, tamanhos, fontes e foco que se inter-relacionam na produção de sentidos, 

e fazem os atos de linguagem serem multissemióticos. Ao mesmo tempo, a troca linguageira 

assegura que o conjunto dessas materialidades interfiram no processo de significação do texto, 

o que caracterizaria a capa como um gênero multimodal. 

A multimodalidade é uma noção utilizada para referir-se aos gêneros cujos significados 

são produzidos por meio de mais de um código semiótico e que incorporam em sua composição 

enunciados, imagens, cores, saliências, sons (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). Dentre os 

diferentes gêneros multimodais, estão os que se constituem, especificamente, pelas linguagens 

verbal e icônica, a exemplo da capa de revista. Mendes (2013, p. 125) destaca a iconicidade 

como um fenômeno que “devido às novas tecnologias desenvolvidas nos últimos decênios, tem 

se tornado uma constante em muitos gêneros de discurso”. Em vista disso, propõe uma 

metodologia para atender ao estudo de gêneros multimodais em que o verbal e o icônico sejam 

materialidades significantes, oportunizando o estudo integrado dessas linguagens. 

No que se refere ao suporte, a capa de revista, vinculada a um contrato de comunicação 

da mídia impressa, materializa-se no papel, lugar e canal de transmissão fixo de atos 

linguageiros. É uma forma de registro que demanda a utilização de mecanismos tecnológicos, 

especialmente os digitais, para a realização de procedimentos como diagramação, fotografias 

(imagens) e impressão. Num sentido específico, entende-se que o suporte é a revista impressa, 

portadora de diferentes gêneros discursivos, entre eles, a capa.  

É difícil estabelecer uma separação entre capa e revista, já que a primeira somente existe 

em função da segunda (anunciar os assuntos internos e vender a revista). Entretanto, é 

impossível pensar uma revista sem capa, pois estabilizou-se e convencionou-se, ao longo da 

história, a integração destes dois elementos. Lembremos, então, que a capa, assim, como outros 

reconhecidos gêneros midiáticos, geralmente, encontrados em revistas – exemplo do editorial, 

da reportagem, da entrevista e do anúncio publicitário –, assume funções comunicativas 

próprias que não podem ser designadas aos outros textos.  
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No que diz respeito às restrições discursivas, constata-se que estas mantêm uma relação 

de causalidade com as restrições situacionais. Desta forma, para o gênero capa de revista, a 

finalidade de informar aos leitores os temas e assuntos da edição (visada de informação) e atrai-

los para a compra da revista (visada de incitação) determina a escolha dos modos de 

organização descritivo e do ato alocutivo como modo enunciativo.  

A escolha do ato alocutivo está na base da constituição das identidades linguageiras 

dessas capas, por isso, quase sempre, os atos linguageiros visam a produção de efeitos de 

persuasão e de sedução. Desse modo, observa-se tanto no icônico como no verbal a presença 

de procedimentos de organização discursiva com vistas à implicação do sujeito destinatário nos 

enunciados publicados. Essas relações estão, detalhadamente, descritas nas análises dos estratos 

verbais e icônicos, no Capítulo V nas seções Análise dos estratos icônicos e Análise dos estratos 

verbais. 

Os propósitos do gênero organizam os modos de tematização, fazendo emergir os 

enunciados breves, separados entre si e tratando do maior número possível de temas de interesse 

da possível leitora, como forma de fazer com que ela se enquadre em, pelo menos, uma das 

matérias da revista. Esses enunciados associam-se a temas variados e relacionam-se aos textos 

internos da Revista sobre treinos, projetos, dietas, alimentos e produtos, que, de modo geral, 

configuram as reportagens. São temas subordinados ao propósito maior da revista, que é tratar 

da beleza e da saúde feminina. 

Por fim, as circunstâncias materiais – suportes e materialidades significantes – 

empregadas na troca oportuniza um modo de semiologização em que as linguagens verbais e 

icônicas se inter-relacionam na significação dos atos de linguagem. Essa multissemiose faz com 

que as diferentes estratégias discursivas usadas para compor os modos de organização do 

discurso ou os modos de tematização, se realizem tanto no plano verbal quanto no icônico. 

Entender o “verboicônico” (MENDES, 2013, p. 127) como discurso, significa, sobretudo, 

atribuir-lhe um sentido do ponto de vista social e ideológico, considerando os saberes e os 

valores representados no imaginário do sujeito comunicante e do interlocutor dessas capas ou 

revistas. 

Em relação às restrições formais, observa-se regularidades linguageiras na superfície da 

materialidade textual dos atos de linguagem das capas de revista para a mise en scène textual, 

para a composição textual interna e para as marcas linguístico-enunciativas. Nas capas, 

aparecem informações paratextuais – como o slogan da Editora Abril, o endereço de site, o 
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código de barras, o preço, a edição, o mês e o ano – que compõem a mise en scène textual e 

servem para identificação e seriação da revista. 

Na composição textual interna, aparecem enunciados verbais separados entre si e 

dispostos nas margens esquerda, direita e inferior, tendo uma imagem feminina no centro, 

frequentemente, representada por uma celebridade. Na parte superior da capa, está o nome 

(logotipo), marca da revista que varia na cor, mas conserva a fonte e o tamanho da letra; abaixo 

do nome (à direita ou à esquerda) localiza-se o slogan #atitudeboaforma. Comumente, alguns 

assuntos se destacam dos demais por uma manchete mais elaborada, pelo tamanho, pelo estilo, 

e, ainda, pela cor da letra, no intuito de atrair a atenção do(s) interlocutor(es). Os assuntos 

secundários aparecem com letras em tamanho menor, distribuídos na capa em lugares 

estratégicos.  

Com relação às marcas linguístico-enunciativas nesse gênero, observamos a 

reincidências de marcas lexicais13 com predomínio de verbos no indicativo (turbinam, afina, 

derrete, marca, transforma, chapa), no infinitivo acompanhado da expressão “para” (para sumir, 

para manter, para ter este corpo, para cuidar, para voltar à forma) e no imperativo (faça, perca, 

mude, fique, ganhe). Sobressaem ainda marcas de adjetivações como “magra”, “nova”, “sexy”, 

“feliz”, “poderosa”, “exclusiva”, “fitness” e de pronominalizações (seu, seu, este, você, nós), 

alguns modalizam o discurso para inserção do interlocutor naquilo que se diz, a exemplo de 

AL30 “Os alimentos que turbinam os resultados do seu exercício” (C4, grifo nosso). Além 

disso, observamos a recorrência de construções enunciativas nas formas interrogativas e 

exclamativas e o predomínio de uma linguagem informal, conforme acontece em AL103 “Olha 

elaaa! Débora Secco já está com este corpo! E fala, em primeira mão, sobre sua fase mais feliz” 

(C15, grifo nosso) e “AL64: Será que sua tapioca está fazendo você engordar?” (C9, grifo 

nosso). Estas repetições formais, assim, como as demais, brevemente descritas nesta subseção, 

são melhor desenvolvidas e interpretadas na seção de análise dos estratos verbais. 

Considerando as descrições tecidas, a capa da Revista Boa Forma, apesar de se 

caracterizar gênero, assim como todas as outras capas de revista, apresenta singularidades em 

suas propriedades discursivas. Isso acontece porque o contrato de comunicação, em níveis mais 

inferiores (contrato da categoria influencia o contrato do gênero), determina restrições 

situacionais que interferem, primeiramente, na finalidade comunicativa da revista que, 

consequentemente, são transferidas para a capa. Exemplo dessas restrições são a organização 

                                                             
13 Essas recorrências lexicais são mapeadas nos atos linguageiros do corpus investigados e são, minuciosamente, 

destacadas no Quadro 15, no Apêndice, p. 155.  
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das formas, em especial, a composição textual interna da capa, as escolhas de certas marcas 

linguístico-enunciativas, o predomínio da informalização da linguagem, como já foi 

mencionado. 

A descrição realizada até este ponto permite-nos apontar a capa como um gênero 

discursivo situacional, de domínio midiático e de caráter multimodal. Na sua função genérica, 

a capa apresenta finalidades comunicativas específicas influenciadas pelos macrocontratos. O 

propósito, as identidades e as circunstâncias materiais engendram formas e acrescentam 

peculiaridades à organização discursiva desse texto. Por fim, as restrições formais, comandadas 

pelos níveis situacional e discursivo atualizam regularidades de ordem linguageira que, 

correlacionados aos demais elementos, cooperam para essa caracterização. 

 

1.3 Saberes e imaginários sociodiscursivos sobre o corpo feminino  

 

A concepção de imaginários sociodiscursivos é elaborada por Charaudeau (2007) a 

partir da discussão acerca das fronteiras conceituais entre os termos representação e 

estereótipos. Algumas controvérsias teóricas relacionadas ao último termo – de um lado, usado 

com a função de estabelecer laços sociais através do uso de ideias comuns como normas de 

julgamento social; do outro, rejeitado por esconder ou camuflar a realidade – levaram 

Charaudeau a questionar essa noção, bem como a não utilizá-la como um conceito central na 

análise do discurso. Para tanto, apropriou-se da concepção de imaginários sociais de Castoriadis 

(1975 apud CHARAUDEAU, 2007), a qual foi redimensionada numa perspectiva 

sociodiscursiva, criando a categoria imaginários sociodiscursivos (CHARAUDEAU, 2007).  

Para chegar à definição de imaginários sociodiscursivos, Charaudeau (2007), 

primeiramente, estabelece uma diferenciação entre a noção de realidade e de real significante. 

Segundo o autor, o termo realidade alude ao mundo empírico, fenomenológico, que se impõe 

ao homem à espera de significação. Por oposição, o real significante seria o processo de 

construção significativa do mundo intermediado pelo uso da linguagem em suas diversas 

operações mentais: denominação, caracterização, descrição e explicação (CHARAUDEAU, 

2007). Nesse sentido, de acordo com Charaudeau (2007), o significado não é a própria 

realidade, mas uma construção significante da realidade que possibilita ao sujeito agir e 

interagir consigo mesmo, com o outro e com o mundo, criando e partilhando normas e 

representações sociais. 
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Representação social é uma noção da Psicologia Social, mais especificamente, 

desenvolvida por Moscovici (2015), na qual Charaudeau (2007) se apoia para construir o 

conceito de imaginários sociodiscursivos. A representação social é caracterizada como a 

mecânica de construção do real. Trata-se de representações compartilhadas por meio da ação 

imaginária de sujeitos inseridos socialmente, capazes de moldar e formatar a realidade em real 

significante. Funciona, portanto, como mecanismo de produção de sentido do mundo social, ao 

engendrar sistemas de conhecimentos e de saberes (CHARAUDEAU, 2007). O produto dessas 

representações é o que o autor denomina de imaginários sociodiscursivos. Sobre eles, 

Charaudeau (2007, p. 53, tradução nossa) assevera que são  

 

[...] um modo de apreensão do mundo que nasce na mecânica das representações 

sociais, a qual, como dito, constrói a significação sobre os objetos do mundo, os 

fenômenos que se produzem nele, os seres humanos e seus comportamentos, 

transformando a realidade em real significante. Resulta de um processo de 

simbolização do mundo de ordem afetivo-racional através da intersubjetividade das 

relações humanas, e se deposita na memória coletiva. Assim, o imaginário tem uma 

dupla função de criação de valores e de justificação da ação.14 

 

Os imaginários podem ser qualificados como sociais, na medida em que, enquanto 

mecanismos de construção do real, a partir de um universo de significação coletiva, acontecem 

no domínio da prática social em diferentes dimensões (política, educacional, religiosa, artística, 

midiática etc.), fundando e cimentando as relações sociais. Pelo fato de refletir a visão de mundo 

social do homem, os sentidos provenientes desses imaginários são da ordem do verossímil, 

portanto não comportam julgamentos de veracidade e de falseabilidade. Assim, podemos dizer 

que todo imaginário é uma verdade, mesmo que provisória, essencializada em um saber 

(CHARAUDEAU, 2015).  

Os imaginários também podem ser caracterizados como discursivos por resultarem de 

atos linguageiros, isto é, derivarem da atividade de representação que constrói universos de 

pensamentos, institui verdades e sedimenta discursos (narrativos, argumentativos) que sugerem 

explicações dos fenômenos do mundo e dos comportamentos humanos (CHARAUDEAU, 

2007). Charaudeau (2015) acrescenta, ainda, que esses imaginários são materializados nos tipos 

                                                             
14 O texto original de Charaudeau (2007, p. 53) é o que se segue: [...] un mode d’appréhension du monde qui naît 

dans la mécanique des représentations sociales, laquelle, on l’a dit, construit de la signification sur les objets du 

monde, les phénomènes qui s’y produisent, les êtres humains et leurs comportements, transformant la réalité en 

réel signifiant. Il résulte d’un processus de symbolisation du monde d’ordre affectivo-rationnel à travers 

l’intersubjectivité des relations humaines, et se dépose dans la mémoire collective. Ainsi, l’imaginaire a une 

double fonction de création de valeurs et de justification de l’action. 
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de comportamentos, nas atividades coletivas, na produção de objetos manufaturados e de 

tecnologias, na construção de objetos emblemáticos e são sustentados por uma racionalização 

discursiva que lhes dão sentido. Sendo assim, englobam explicações, enunciados, conceitos, 

ideias, informações, opiniões, atitudes e valores que circulam em uma determinada sociedade 

em um espaço de interdiscursividade, testemunhando as identidades coletivas e o modo como 

grupos e indivíduos compreendem os acontecimentos e como julgam suas atividades sociais.  

No que tange ao processo de estruturação, os imaginários sociodiscursivos ancoram-se 

em dois saberes: os saberes de conhecimento e os saberes de crença, os quais são investidos de 

pathos (saber como afeto), ethos (saber como imagem de si) e logos (saber como argumento 

racional). Os saberes de conhecimento são representações classificatórias que conformam uma 

verdade acerca dos fenômenos experienciados, exterior ao próprio homem como uma forma de 

imposição objetiva do mundo ao homem. Eles derivam, portanto, de uma “razão científica” 

(CHARAUDEAU, 2015, p. 197) que estabelece uma representação da realidade apoiada em 

fiadores (instrumentos de visualização, sistemas de medidas ou cálculo, procedimentos de 

configuração codificada, conceitos, entre outros). Em vista disso, não nos competiria discutir 

sua validade, já que se trata de uma verdade tida como provada e incontestável.  

Os saberes de crença, por sua vez, derivam dos julgamentos, da interpretação do mundo 

calcada em avaliações e valorações subjetivas, constituindo-se em uma forma de imposição do 

sujeito ao mundo. Charaudeau (2015) admite a existências de várias formas de julgamentos, já 

que o sujeito linguageiro faz sua escolha segundo a lógica do verossímil e do necessário, 

podendo agir tanto pela razão quanto pela emoção. O autor reconhece ainda a porosidade que 

caracteriza a fronteira entre esses dois tipos de saber, pois, comumente, com fins estratégicos, 

os sujeitos apresentam um tipo de saber em posição de outro, fazendo com que uma verdade de 

crença se passe por verdade de conhecimento e vice-versa. 

Sobre o aspecto linguageiro dos imaginários, Mendes (2010; 2013) acrescenta que eles 

podem ser expressos tanto pela linguagem verbal quanto pela imagética. Melhor assinalando, 

se, na concepção de Charaudeau (2007), o sintoma de um imaginário é a fala, Mendes (2010) 

propõe a extensão dessa concepção também às imagens produzidas e projetadas socialmente. 

Eles teriam, então, uma dupla dimensão, seriam verbo-icônicos, uma vez que “podem ser 

percebidos nas manifestações linguageiras verbais e, também, nas imagens, que, de forma 

análoga àquelas, constroem, interpretam e divulgam o real”15 (REIS et al., 2013, p. 21). 

                                                             
15 Os estudos de Reis (2012) e Reis et al. (2013) têm como referência os pressupostos teóricos da Semiolinguística 

e o quadro teórico-metodológico elaborado por Mendes (2010) em sua Grade de Análise de Imagem Fixa. Ao 
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Para melhor explicitar sua concepção, Mendes (2013) cita o exemplo de eventos em que 

esses imaginários são expressos apenas por imagens, como é o caso do modelo de corpo magro 

da atualidade. Segundo a autora, o padrão corporal a ser seguido não está sistematizado em 

textos escritos, mas idealizado em imagens de corpo que aparecem em espaços como passarelas, 

revistas, cinema, publicidades, novelas, entre outros, o que faz esse modelo ser mais icônico 

que verbal.  

Por fim, os imaginários sociodiscursivos, enquanto produções simbólicas, polissêmicas 

e ambivalentes, fundados e veiculados nos e pelos discursos que circulam socialmente, sejam 

eles verbais ou icônicos, funcionam como elementos importantes na construção de 

subjetividades. Em vista disso, nesta investigação, operamos com os imaginários 

sociodiscursivos enquanto categoria de análise para refletir acerca do corpo feminino 

materializado em capas da Revista Boa Forma. Analisar os imaginários presentes nessas capas 

é uma forma de acessar saberes partilhados acerca do corpo feminino e compreender o modo 

como eles funcionam e transitam nesse espaço de interdiscursividade que configura a mídia 

impressa. 

 

1.4 Ethos como noção retórico-discursivas  

 

Todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si. 

(Amossy) 
 

De herança retórica, a noção de ethos é retomada, no âmbito da Análise do Discurso, a 

partir do deslocamento desse termo para as questões relativas ao discurso. Segundo 

Maingueneau (2015, p. 11), a (re)apropriação do conceito de ethos está relacionada “com as 

condições de exercício da palavra publicamente proferida, particularmente com a pressão das 

mídias audiovisuais e da publicidade”. Para o autor, o domínio das mídias visuais, 

principalmente, a partir dos anos 1980, faz com que disciplinas ligadas ao discurso desloquem 

seu interesse para a apresentação de si. 

Embora teçamos breves considerações acerca do ethos retórico, é, especialmente, no 

quadro teórico da análise do discurso que esse termo nos interessa. Dentre os teóricos que, 

contemporaneamente, retomam e atualizam a noção de ethos e aos quais nos filiamos 

teoricamente destacam-se Amossy (2016), Maingueneau (1997; 2015; 2016) e Charaudeau 

                                                             
contemplar tais aportes, o trabalho desenvolvido pela autora é uma significativa referência para abordagens 

analíticas na dimensão do verbal e do icônico.   
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(2015). Apesar de singulares, os autores mencionados fazem uma abordagem do ethos numa 

perspectiva discursiva, considerando sempre a posição e a inter-relação do sujeito falante 

situado em um determinado campo, seja ele político, literário, intelectual, midiático, 

educacional ou outro (AMOSSY, 2016). 

Concordando com Amossy (2016) que, no e pelo discurso, o sujeito deixa transparecer 

uma imagem de si e com Charaudeau (2015) para quem o ethos projetado pelo sujeito seria 

construído a partir de imaginários sociodiscursivos ancorados em saberes que circulam 

socialmente, nosso objetivo é analisar, a partir dos modos como os discursos verbo-icônicos 

dos sujeitos enunciadores são organizados nas capas da Revista Boa Forma, os ethé de mulher 

e as implicações desses na (re)construção da identidade feminina. 

 

1.4.1 Ethos: de prova retórica à estratégia discursiva 

 

Para Aristóteles (2012), a função da Retórica não é persuadir, mas fazer conhecer os 

mecanismos de persuasão, uma vez que ela – a retórica – é o resultado de uma linguagem bem 

elaborada por um sujeito cuja intenção é convencer, seduzir ou emocionar ao apresentar, pelo 

discurso, uma verdade ou o que parece ser verdade. 

 Segundo Eggs (2016), para Aristóteles, o ethos está preso ao discurso e é 

considerado uma das três provas retóricas, juntamente com o logos e com o pathos, funcionando 

como argumento persuasivo em favor do orador. Segundo Aristóteles (2012), para o orador 

apresentar uma imagem positiva de si em seu discurso, inspirar confiança e convencer o 

público, três qualidades devem estar associadas, são elas: a phrónesis, que significa prudência 

e faz parte dos logos, a areté, que denota a virtude do ethos, e a eúnoia, que refere-se à 

benevolência e pertence ao pathos. 

O autor aponta que dentre as três provas retóricas, o ethos é a mais importante, tratada 

como a última instância da honestidade (epieíkeia), pois o orador que, em seu discurso, 

manifestar o caráter honesto parecerá mais confiável e digno de crédito aos olhos do seu 

auditório. Nesse caso, o que está em jogo não é a verdade, mas índices que provocam efeitos 

de verdade; como afirma Barthes (1966 apud AMOSSY, 2016, p. 70), “são os traços do caráter 

que o orador deve mostrar ao auditório (pouco importando sua sinceridade) para causar boa 

impressão [...]”. Com isso, os efeitos de sentido não resultam apenas de suas propriedades 

linguísticas ou do seu conteúdo, mas derivam igualmente daquilo que o orador deixa entrever 

de si no processo enunciativo (AMOSSY, 2016). 
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Com Maingueneau (1997; 2008; 2016), o ethos é reformulado como uma categoria de 

análise aplicada ao estudo dos diferentes gêneros discursivos (orais, escritos, literários e não-

literários) e compreendido, na sua hibridez, como um processo discursivo, orientado por uma 

situação de comunicação e por sujeitos em interação. Sua abordagem faz uma classificação 

dessa categoria em ethos pré-discursivo16 e ethos discursivo (ethos efetivo), que pode variar em 

ethos dito e ethos mostrado, organizado segundo esquema abaixo.  

 

Figura 4 – Esquematização do processo de construção do ethos efetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (MAINGUENEAU, 2015, p. 19) 

 

Nesse processo de esquematização, o autor compreende que o ethos pré-

discursivo/ethos prévio é a representação baseada em conhecimentos prévios que o público 

constrói do enunciador antes que ele fale. Maingueneau (2008, p. 60) destaca que, embora 

alguns tipos de discurso dificultem a antecipação desse ethos, a exemplo da leitura do texto 

literário romance, mesmo o destinatário não sabendo nada antecipadamente sobre a imagem do 

enunciador, “o simples fato de um texto pertencer a um gênero do discurso ou a certo 

posicionamento ideológico induz expectativa em matéria de ethos”. Uma especificidade dele é 

                                                             
16 Amossy (2007 apud MENDES, 2012) considera problemática a noção pré-discursivo, pois sugere algo anterior 

ao discurso, contrariando a tese bakhtiniana da impossibilidade de se encontrar o primeiro discurso. Em vista disso, 

optamos por utilizar outro termo de Maingueneau (2008): ethos prévio. 
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o fato de ser, prioritariamente, produzido pelo interlocutor e instaurar-se antes mesmo que a 

enunciação se efetive. 

O autor aponta a complexidade de se distinguir o ethos dito e o ethos mostrado, pois 

trata-se de uma “linha contínua que é impossível definir uma fronteira nítida entre o ‘dito’ 

sugerido e o puramente ‘mostrado’ pela enunciação” (MAINGUENEAU, 2015, p. 18). O ethos 

discursivo dito, é uma noção fundamentalmente híbrida (sociodiscursiva), um comportamento 

socialmente avaliado, que só pode ser apreendido em uma situação de comunicação específica 

integrada a uma conjuntura sócio-histórica, além de ser um processo interativo de influência 

sobre o outro (MAINGUENEAU, 2016). 

As abordagens de Maingueneau (2016) manifestam a complexidade que envolve a 

noção de ethos, a qual se dá não somente através dos enunciados produzidos pelo sujeito falante, 

mas também de outrem (destinatário, terceiros, mídia, etc.). Desse modo, o que se diz do sujeito 

enunciador, ao lado do gênero do discurso no qual o ato de linguagem se concretiza, contribui 

para a construção da imagem de si. 

Além disso, no que se refere à materialização linguageira, Mendes (2013, p. 148) 

ressalta que o “ethos é verbo-icônico da mesma maneira que os imaginários sociodiscursivos o 

são”. Na multimodalidade, devemos pensar o corpo, os gestos, a voz, a roupa, dentre outras 

coisas como construções discursivas da imagem de si daquele que enuncia. 

Para Amossy (2016), o ethos influencia comportamentos e opiniões, configurando uma 

categoria importante no processo da argumentação. Em vista disso, ela propõe uma reflexão 

acerca do caráter linguageiro e institucional desse elemento que resgata da retórica aristotélica, 

porém atualiza a partir da intersecção de três campos do saber – retórica, pragmática e 

sociologia dos campos. Nessa perspectiva, a autora destaca que:  

 

Todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si. Para tanto, 

não é necessário que o locutor faça seu autorretrato, detalhe suas qualidades, nem 

mesmo que fale explicitamente de si. Seu estilo, suas competências linguísticas e 

enciclopédicas, suas crenças implícitas são suficientes para construir uma 

representação de sua pessoa (AMOSSY, 2016, p. 9). 

 

Amossy (2016) avança em relação à noção aristotélica ao postular que em nossas 

investidas discursivas estamos constantemente construindo nossa imagem diante de nós 

mesmos e dos outros. Trata-se de uma construção que não se restringe à aprendizagem de 

técnicas ou artifícios oratórios apreendidos pelo sujeito falante, ela pode acontecer de forma 
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não planejada, “à revelia dos parceiros” nas suas trocas linguageiras cotidianas (AMOSSY, 

2016, p. 9). 

Charaudeau (2015) compartilha das ideias de Amossy (2016) e de Maingueneau (1997; 

2015; 2016), para os quais a construção do ethos do enunciador se dá a partir da interação 

verbal, ao asseverar que todo ato de linguagem tem como ponto de partida um sujeito que 

necessita do outro para existir e é, de certo modo, um “agir sobre o outro”. O teórico considera 

que tanto o que é prévio quanto o que é discursivo (construído na enunciação) são 

condicionantes da construção dos ethé. Além disso, no processo de desdobramento do sujeito 

linguageiro, que, na encenação discursiva, encontra-se na situação de produção, o ethos abarca 

as figuras do EUc (sujeito comunicante) e EUe (sujeito enunciador).  

 

De fato, o ethos, enquanto imagem de si que se liga àquele que fala, não é uma 

propriedade exclusiva dele; ele é antes de tudo a imagem de que se transveste o 

interlocutor a partir daquilo que diz. O ethos relaciona-se ao cruzamento de olhares: 

olhar do outro sobre aquele que fala, olhar daquele que fala sobre a maneira como ele 

pensa que o outro o vê. Ora, para construir a imagem daquele que fala, esse outro se 

apoia ao mesmo tempo nos dados preexistentes ao discurso – o que ele sabe a priori 

do locutor – e nos dados trazidos pelo próprio ato de linguagem (CHARAUDEAU, 

2015, p. 115) 

 

Nesse viés, podemos dizer que o ethos é resultado de uma encenação sociolinguageira 

que nasce de um processo de alteridade entre indivíduos ou grupos de indivíduos ao colocarem 

em evidência semelhanças e diferenças, fazendo emergir a consciência identitária. Ao dizer que 

a construção do ethos se faz num “cruzamento de olhares”, o autor retoma a questão da 

identidade do sujeito falante, a qual se desdobra em dois componentes: a identidade social de 

locutor e a identidade discursiva de enunciador.  

Ao mostrar-se com sua identidade social, o locutor assume o direito à palavra e legitima-

se enquanto ser comunicante, resultado de um estatuto e de um papel que lhes são conferidos 

pela situação de comunicação. Ao construir uma identidade discursiva, o sujeito enunciador 

atribui para si um papel, no ato de enunciação, em decorrência das coerções da situação de 

comunicação e das estratégias que escolhe seguir. Nesta configuração, o sentido do que se diz 

está subordinado, concomitantemente, ao que se é e ao que se diz. O ethos, por sua vez, resulta 

da fusão dessa dupla identidade.  

Essa fusão institui aquilo que Charaudeau (2015, p. 116) chama de paradoxos da 

comunicação, pois, na busca pela essencialização do sentido do discurso, todo sujeito 

linguageiro pode “jogar com máscaras, ocultando o que ele é pelo que diz, e, ao mesmo tempo, 
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interpretamos como se o que ele dissesse devesse necessariamente coincidir com o que ele é”. 

Isso não significa que os sujeitos, locutor e interlocutor, ignorem por completo a capacidade de 

se jogar com tais identidades (identidade discursiva e social). Além do mais, a encenação do 

ethos não é totalmente intencional ou calculada voluntariamente pelo sujeito que fala, podendo 

ser (re)construído distinto do que almejou mostrar. 

Outro aspecto importante apresentado por Charaudeau (2015) é a relação entre 

identidade, representações sociais e imaginários sociodiscursivos. A identidade dos sujeitos é 

influenciada por representações sociais que circulam em um determinado grupo na forma de 

imaginários sociodiscursivos. Esses imaginários configurados na forma de saberes agem na 

construção do ethos, uma vez que fundamentam os discursos que circulam no meio social e o 

engendramento de diferentes imagens de si. Essa constatação resolve a problemática 

concernente ao ethos coletivo, já que, relacionada a representações sociais, a construção da 

imagem de si no e pelo discurso pode referir tanto a indivíduos quanto a grupos de indivíduos. 

No caso do ethos coletivo, trata-se de uma visão global construída por meio de opiniões 

compartilhadas. 

Por fim, a concepção de ethos apresentada por Charaudeau (2015), Amossy (2016) e 

Maingueneau (1997; 2015; 2016) traz contribuições significativas para a observação do sujeito 

do discurso e sua posição em relação ao seu dizer. Na identificação dos diferentes ethé em capas 

da Revista Boa Forma, utilizamos a categoria modos de organização do discurso proposta por 

Charaudeau (2014) e analisamos o modo como o sujeito enunciador institui, discursivamente, 

a imagem de si.  

  

1.4.2 Modos de organização do discurso na caracterização do ethos de mulher 

  

 

Para Charaudeau (2014), o sujeito linguageiro organiza, estrategicamente, seu discurso, 

levando em consideração as restrições e margens de manobras impostas pela situação de 

comunicação, a sua própria identidade, a imagem que se tem de seu interlocutor e o que já foi 

dito. Em vista disso, na materialização do seu dizer, utiliza-se de certas categorias de língua, 

ordenando-as a cargo das finalidades discursivas do ato de comunicação, procedimentos 

denominados por Charaudeau (2014) de modos de organização do discurso. Expressos em 

quatro modos – enunciativo, descritivo, narrativo e argumentativo, esses procedimentos têm 

uma função-base correspondente à finalidade discursiva do locutor (enunciar, descrever, narrar 
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ou argumentar) e um princípio de organização que marca a posição desse locutor em relação ao 

interlocutor, ao dito e aos outros discursos.  

Charaudeau (2014) justifica a primazia pelo uso do termo modo de organização, em 

lugar de tipo textual, como preferem alguns teóricos, para destacar o papel da pessoa do 

discurso na escolha das categorias da língua e da organização do discurso, para ressaltar a 

relação de interdependência de tudo que compõe o ato de linguagem, bem como para enfatizar 

a ação dos parceiros que participam da encenação discursiva, responsáveis pela constante 

atualização do discurso. 

Dentre os modos apresentados por Charaudeau (2014), selecionamos dois que podem 

atender a nossa proposta de análise, os quais são aplicados na análise dos estratos verbais e dos 

estratos icônicos das capas da Revista Boa Forma, a saber: o modo de organização enunciativo 

e o modo de organização descritivo. 

 

1.4.2.1 O modo de organização enunciativo  

 

O modo enunciativo direciona os demais modos por determinar a organização da 

construção descritiva, da lógica narrativa e da lógica argumentativa, além dos aspectos da 

encenação – efeitos e procedimentos – de cada um. Charaudeau (2014) busca desfazer possíveis 

confusões entre o modo de organização enunciativo, a situação de comunicação e a 

modalização. Segundo ele, na situação de comunicação, encontram-se os parceiros do ato de 

linguagem (seres sociais externos à linguagem), enquanto que, no enunciativo, o foco são os 

parceiros internos à linguagem.  

O modo enunciativo distingue-se também da modalização, visto que esta é uma 

categoria de língua que agrupa o conjunto de procedimentos linguísticos, explicitando o ponto 

de vista do locutor, enquanto aquele é uma categoria de discurso que mostra a maneira como o 

sujeito falante age na encenação do ato de linguagem. Apesar dessas distinções, essas categorias 

estão relacionadas, pois “assim como as categorias de língua permitem a constituição do 

discurso, as categorias de discurso têm sua contrapartida nas categorias de língua” 

(CHARAUDEAU, 2014, p. 81).  

Na perspectiva Semiolinguística, enunciar é o modo como o enunciador organiza as 

categorias de língua na encenação linguageira, assinalando a sua posição em relação ao 

interlocutor. São três as funções do modo enunciativo: o locutor implica o interlocutor na sua 

enunciação num comportamento alocutivo (EU → TU); o locutor localiza o seu discurso em 
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relação a si mesmo, expondo seu ponto de vista em relação ao dizer num comportamento 

elocutivo (EU → ELE); o locutor retoma a fala de um terceiro, suspendendo a si mesmo e o 

interlocutor do ato de enunciação num comportamento delocutivo (ELE). 

No comportamento alocutivo, o locutor organiza o seu dizer para instar o interlocutor a 

uma determinada reação, ora atribuindo a si uma posição de superioridade, impõe ao outro o 

cumprimento de uma ação (“fazer fazer”/ “fazer dizer”), por meio das modalidades de Injunção, 

Interpelação, Autorização, Aviso, Julgamento, Sugestão ou Proposta; ora assumindo uma 

posição de inferioridade ao vestir a ideia de um sujeito que necessita de um saber. Nesse caso, 

estabelece uma relação de petição por meio das categorias modais de Interrogação e Petição 

(CHARAUDEAU, 2014).  

Mendes (2013, p. 143) assevera que o modo alocutivo pode ser observado nas imagens. 

Esse fenômeno ocorre quando as personagens retratadas “nos olham diretamente e nos colocam 

em cena, de forma quase interativa”, como se integrássemos a mesma enunciação. Trata-se de 

uma estratégia usada para aproximar e criar a ideia de intimidade entre a personagem e o 

interlocutor.  

No comportamento elocutivo, o locutor, ao emitir seu ponto de vista na enunciação, 

implica a si mesmo em seu dizer e exclui o interlocutor que deve assumir a posição apenas de 

expectador. Nesse caso, o “resultado é uma enunciação que tem como efeito modalizar 

subjetivamente a verdade do Propósito enunciado, revelando o ponto de vista interno do sujeito 

falante” (CHARAUDEAU, 2014, p. 83). Esse ponto de vista pode ser explicitado nas seguintes 

categorias modais: Constatação e Saber/Ignorância para apontar um modo de saber; Opinião e 

Apreciação usado para uma avaliação; Obrigação, Possibilidade, Querer quando se almeja 

motivação que especifica a razão pela qual o sujeito é levado a agir; Promessa, 

Aceitação/Recusa, Acordo/Desacordo, Declaração quando visa o engajamento e especifica o 

grau de adesão do sujeito ao conteúdo do Propósito referencial; Proclamação, quando o ponto 

de vista indica uma decisão. 

Em se tratando do enunciado icônico, Mendes (2013) cita exemplos de elocução nas 

fotografias autorais que particularizam o ponto de vista do fotógrafo ao inserir a si mesmo na 

imagem, no gênero autorretrato, na pintura (o pintor, ao retratar a si mesmo, estabelece-se como 

um “eu”) e na prática do selfie, por meio da qual as pessoas se autofotografam e divulgam as 

imagens em redes sociais. 

No comportamento delocutivo, estrutura-se o dizer para apagar o locutor e não implica 

o interlocutor. Nesse caso, o locutor se coloca na posição de testemunha de discursos que se 
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impõem na sua aparentemente objetividade. No plano enunciativo dos atos linguageiros, 

destaca-se a tentativa de construção objetiva do mundo e retomada de pontos de vista externos 

em duas possibilidades: o enunciado se impõe mediante uma asserção ou o enunciado é um 

texto já produzido e o locutor assume o papel apenas de relator, a exemplo do discurso relatado. 

Mendes (2013), por sua vez, menciona o fotojornalismo como exemplo de ato elocutivo 

na imagem. Segundo ela, a finalidade desse tipo de publicação é mostrar algo com efeitos de 

“neutralidade”, de “imparcialidade”, de “objetividade”, trazendo o fotógrafo (locutor) na 

condição de observador da situação ou da cena registrada. 

Os procedimentos da construção enunciativa, acima descritos, são reproduzidos por 

Charaudeau (2014, p. 85) no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 – Procedimentos da construção enunciativa 

COMPORTAMENTOS 

ENUNCIATIVOS 

ESPECIFICAÇÕES 

ENUNCIATIVAS 

CATEGORIAS  

DE LÍNGUA 

RELAÇÃO  

DE INFLUÊNCIA 

 

(relação do locutor  

ao interlocutor) 

 

 

 ALOCUTIVO 

Relação de força  

(locutor/interlocutor) 

+ - 

 

 

Interpelação 

Injunção 

Autorização 

Aviso  

Julgamento 

Sugestão 

Proposta   
Relação de pedido 

(locutor/interlocutor) 

+ - 

Interrogação 

Petição 

PONTO DE VISTA  

SOBRE O MUNDO 

 

 

 

 

 

(relação do locutor  

consigo mesmo) 

 

 

 

 ELOCUTIVO 

Modo de saber 
Constatação  

Saber/ignorância 

Avaliação  
Opinião  

Apreciação  

Motivação 
Obrigação 

Possibilidade  

Querer 

Engajamento 
Promessa  

Aceitação/recusa 

Acordo/desacordo 

Declaração  

Decisão Proclamação  

APAGAMENTO DO  

PONTO DE VISTA 
 

(relação do interlocutor  

com o terceiro) 
 

 DELOCUTIVO 

 

como o mundo  

se impõe  

Asserção  

como outro  

fala 

Discurso relatado 

 

Fonte: CHARAUDEAU, 2014, p. 85 
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Cada uma das categorias de língua elencadas no quadro 1 pode se materializar, 

textualmente, pela utilização de diferentes categorias linguageiras, como, por exemplo, o uso 

de pronomes de tratamento “você” ou “tu” para indicar uma relação de força num ato alocutivo. 

Ou ainda, o uso de certas expressões “é importante”, “é necessário” para marcar distanciamento 

num ato delocutivo. Além disso, em gêneros multimodais, como é o caso da capa da revista, 

esses procedimentos podem ser encontrados nas imagens, as quais podem ser organizadas de 

determinadas formas, visando atingir certas finalidades comunicativas ou produzir alguns 

efeitos discursivos. Desse modo, essas modalidades enunciativas podem nos mostrar, seja pelo 

icônico, seja pelo verbal, como uma personagem feminina conduz sua enunciação, 

caracterizando seu ethos discursivo por meio, por exemplo, de uma injunção. 

 

1.4.2.2 Modo de organização descritivo 

 

No modo de organização descritivo, Charaudeau (2014) apresenta diferentes recursos 

para análise. Nesta investigação, selecionamos as categorias básicas que assumem as funções 

de: nomear, qualificar e localizar-situar. Esse modo se refere à forma como o enunciador 

identifica os seres do mundo, identificação essa que é, porém, limitada pela finalidade das 

situações de comunicação na qual ela se inscreve, que determina restrições às quais o sujeito 

deve se submeter e as estratégias que deve usar. 

Nomear seria o processo de fazer existir seres significantes no mundo por meio de uma 

dupla operação: perceber uma diferença no continuum do universo e, ao mesmo tempo, 

relacionar essa diferença com uma semelhança procedendo uma identificação. São operações 

que não podem ser construídas a priori, mas percebidas por um sujeito, numa determinada 

situação de comunicação, sendo orientadas por visões de mundo compartilhadas. A atividade 

de nomear suscita, então, procedimentos de identificação. 

A identificação consiste em fazer existir seres no mundo nomeando-os, de forma 

genérica ou específica. Na identificação genérica os seres são identificados por nomes comuns 

que os individualizam e, respectivamente, os incluem numa classe. Entretanto, podem, 

igualmente, ser nomeados em sua unicidade pela utilização de nomes próprios, a partir daquilo 

que lhes é específico, procedendo uma identificação específica. Além disso, essas 

identificações podem estar acompanhadas de qualidades identificatórias que classificam os 

seres em subgrupos, denominada de caracterização identificatória.  
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A qualificação é a atividade que completa o nomear, e que “pode ser sintetizada numa 

estrutura do tipo X é alguma coisa” (MELO, 2013, p. 375, grifo nosso). Qualificar é a maneira 

de dar sentido e particularizar seres no mundo com base no olhar que se tem sobre esse mundo, 

influenciado pela coletividade e suas normas de práticas sociais. Portanto, é uma atividade que 

resulta da visão racional e afetiva do sujeito falante, enquanto ser individual e social, ao servir-

se das normas, dos consensos e dos imaginários na e para a construção e assimilação do mundo. 

Desse modo, a qualificação recorre a procedimentos de construção subjetiva e objetiva do 

mundo. 

A qualificação objetiva é feita com base em certos códigos sociais referentes à 

percepção17, mensuração e verificabilidade. Assim, o sujeito locutor busca construir uma visão 

de verdade (refere-se ao imaginário social compartilhado que representa o mundo segundo o 

que se crê ser verdade) por meio da qualificação de seres com a ajuda de traços que possam ser 

verificados por outro sujeito. Além disso, pode-se basear no conhecimento antropológico dos 

seres com base na idade, no sexo e nos traços da identidade social (MELO, 2013). 

A qualificação subjetiva corresponde a uma apreciação do sujeito falante sobre o que vê 

e um julgamento acerca do que percebe e que ele expressa de modo negativo ou positivo. 

Segundo Melo (2013), nesses moldes, a qualificação pode pertencer aos domínios intelectivo, 

afetivo, ético, estético e pragmático. Esse procedimento permite ao sujeito descrever os seres e 

seus comportamentos com base na sua própria visão de mundo. Trata-se de uma intervenção 

pontual que deixa transparecer emoções, afetos, sentimentos, opiniões, estados de alma do 

sujeito que descreve, além dos valores e crenças compartilhadas. 

Localizar-Situar consiste em definir a posição ocupada por um ser num determinando 

espaço e tempo de existência deste mesmo ser. Entretanto, simultâneo à localização do ser no 

tempo e no espaço, atribui-se a ele características, visto que, por efeito de retorno, a posição 

espaço-tempo dá a ele a condição de ser.  

Do ponto de vista discursivo, para localizar-situar o sujeito falante se utiliza de 

procedimentos de construção objetiva que versa sobre o estabelecimento de uma visão de 

verdade sobre o mundo que qualifica os seres com a ajuda de traços verificado por qualquer 

outro sujeito. Desta maneira, a construção objetiva do mundo deve basear-se numa 

“objetividade” que depende: i) da organização sistematizada do mundo resultado de um ponto 

                                                             
17 Melo (2013) alerta que essa percepção pode ser relativizada, uma vez que está subordinada aos valores de 

determinado grupo social. 
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de vista científico e ii) de uma observação do mundo compartilhada pelos membros de uma 

comunidade social na forma de consensos que configura a realidade em si.   

No que se refere aos procedimentos linguísticos, no componente nomear destacam-se: 

a) Denominação (uso de nomes próprios ou comuns com a finalidade de identificar seres do 

ponto de vista geral ou particular); b) Indeterminação (uso de procedimento linguístico para 

criar ideia de atemporalidade, não identificação de lugares e personagens); c) Atualização (uso 

de artigos para produzir efeitos discursivos de singularidade, insólito, familiaridade, evidencia, 

idealização); d) Dependência (uso de possessivos para produzir efeitos discursivos de 

apreciação); e) Designação (uso de demonstrativos para produzir efeitos discursivos de 

tipificação); f) Quantificação (uso de quantificadores para produzir efeitos discursivos de 

subjetividade); g) Enumeração (uso de dêiticos, artigos, nomes no plural para produzir efeitos 

discursivos diversos.    

No componente qualificar, predominam procedimentos linguísticos de: A) acumulação 

de detalhes e de precisão do tipo factual pelo uso de termos especializados, técnicos 

acompanhados de definições científicas e B) utilização de analogia explícita (emprego de 

comparações) ou implícita (transferência de sentido – metáfora, metonímia). No componente 

localizar-situar, sobressaem os procedimentos linguísticos I) uso de categorias de língua na 

produção de efeitos de enquadre temporal-espacial na identificação de lugares e épocas precisas 

ou II) uso de categorias de língua que deixam lugares e tempos incertos, vagos, indeterminados. 

Embora Charaudeau (2014), ao tratar da caracterização do modo de organização 

descritivo, o faça na perspectiva da linguagem verbal, Mendes (2013) afirma que, em se 

tratando de gêneros multimodais, é possível pensar o efeito descritivo também para a linguagem 

visual presente nos textos. Em relação às categorias básicas do modo descritivo (nomear, 

localizar-situar, qualificar), já descritas acima, a autora diz que a produção de uma imagem está, 

quase sempre, amparada em duas destas funções. Geralmente, em textos jornalísticos, o icônico 

associado ao verbal pode nomear, localizar-situar, criando um efeito de neutralidade num jogo 

retórico-ideológico, competindo ao leitor “construir uma conclusão a partir da relação entre o 

que é dito e o que é mostrado” (MENDES, 2013, p. 145).  

O agenciamento do modo de organização modo descritivo em textos como as capas de 

revista implica na construção de operações discursivas, as quais resultam na produção de efeitos 

de sentidos. Assim, neste trabalho, apoiamos nas tessituras de Charaudeau (2014) e Mendes 

(2013) para refletir acerca dos modos de organização do discurso descritivo, ou seja, pensamos 

os dizeres das capas de Boa Forma e seus efeitos descritivos, observando tanto os aspectos 
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icônicos quanto os elementos verbais e as relações de sentido que inter-relacionam essas duas 

linguagens.  
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2 CORPO FEMININO, CONTROLE E IDENTIDADE: construções discursivas 

 

2.1 Corpo e processos de subjetivação: do disciplinamento à normalização biopolítica  

 

Para Foucault (1987), o corpo é matéria física concreta composta de ossos, órgãos, 

massa, membros, mas é, sobretudo, um ser que, historicamente, sofre a ação das relações de 

poder18 e de saber, constituindo-se numa superfície a ser moldada, transformada e remodelada 

por técnicas disciplinares ou de biopolítica.  

Na compreensão do autor, o corpo é arcabouço para processos de subjetivação, pois o 

emprego das relações de poder sobre ele pode permitir a constituição do ser humano em tipos 

específicos de sujeito. Tal entendimento deve levar em consideração o princípio de que o corpo 

apresenta aspectos, formas de percepção, estruturas mais ou menos constantes e uniformes para 

o exercício desse poder (FOUCAULT,1996). 

Nessa perspectiva, é possível afirmar que o sujeito é uma construção social em constante 

elaboração e transformação, uma posição discursiva emergente na/pela linguagem, por meio da 

qual os indivíduos produzem ou conseguem produzir uma subjetividade19. Como produto da 

alteridade, carrega em si o outro que o transforma e é por ele transformado. Enquanto posição 

discursiva, é heterogêneo, fragmentado, cindido e deriva de exercícios de poder, de tecnologias 

de controle que atuam, antes, sobre o seu corpo e trabalham o seu imaginário de forma que cada 

um e todos sejam socialmente governáveis (FOUCAULT, 1987; 1988). 

No que tange à subjetivação, Foucault (2006, p. 262) a descreve como “processo pelo 

qual se obtém a constituição de um sujeito, mais precisamente de uma subjetividade, que 

evidentemente não passa de uma das possibilidades dadas de organização de uma consciência 

                                                             
18 O poder, para Foucault (1988), na sua forma moderna, exerce-se cada vez mais em um domínio que não é o da 

lei, e sim o da norma e, por outro lado, não simplesmente reprime uma individualidade ou uma natureza já dada, 

mas, positivamente, a constitui, a forma. Foucault (1996) desloca a sua compreensão de poder centrado no Estado 

por considerar que já tem evidência suficiente de que o poder é exercido pelas pessoas em suas relações cotidianas 

em forma de micropoder. Em vista disso, o “[...] poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como 

algo que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui e ali, nunca está em mãos de alguns, nunca é apropriado 

como uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas, os indivíduos não só 

circulam, mas estão sempre em posição de exercer este poder, e de sofrer sua ação; nunca são alvo inerte ou 

consentido do poder, são sempre centros de transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, 

passa por eles” (FOUCAULT, 1996, p. 183). 
19 Foucault compreende por subjetividade “a maneira pela qual o sujeito faz a experiência de si mesmo em um 

jogo de verdade, no qual ele se relaciona consigo mesmo” (FOUCAULT, 2006, p. 236). Vista como uma 

singularidade de produção e interpretação de sentidos por um dado sujeito, a subjetividade não seria uma 

característica que se reduz à natureza orgânica do indivíduo, mas uma prática singular realizada por esse indivíduo 

em uma dada situação enunciativa. 
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de si”. Em consonância com esse raciocínio, Deleuze (1992) diz tratar-se de uma noção sempre 

precedida das palavras “formas”, “modos” e “processos”, o que aponta para o entendimento de 

que “subjetivar” é uma ação contínua nunca acabada.  

Existem diferentes modos de subjetivação dos indivíduos, isto é, há distintos 

mecanismos de produção e controle das possibilidades de emergência dos sujeitos, a depender 

das sociedades, dos grupos sociais, das instituições e dos períodos históricos vivenciados por 

esses indivíduos. Autores como Dreyfus & Rabinow (1995), Deleuze (2005), Machado (1996), 

Veiga-Neto (2007) e Collier (2011), que fazem leitura dos estudos foucaultianos, resumem três 

modos de subjetivação dos sujeitos neste autor: a) o sujeito objetivado nas ciências humanas, 

b) o sujeito como produto das relações de poder e, por fim, c) o sujeito capaz de transformar a 

si mesmo e aos outros. 

Segundo Dreyfus & Rabinow (1995), o objetivo dos trabalhos de Foucault, em suas 

diferentes fases, sempre foi criar uma história dos diferentes modos pelos quais, culturalmente, 

os seres humanos tornaram-se sujeitos. Dessa trajetória realizada por Foucault, interessa-nos a 

concepção do tornar-se sujeito pela transformação de si, uma vez que investigamos o discurso 

sobre o cuidado de si que estabelece o corpo como produção simbólica e caminho para a 

subjetivação.  

Na ótica do filósofo francês, as tecnologias de poder e seus conjuntos de técnicas, seja 

as vinculadas ao poder disciplinar centrado no corpo individual ou às relacionadas ao biopoder 

preocupado com a vida da população, são organizados com base em práticas de relações poder-

saber implicadas mutuamente. É por meio dessas relações que os processos de subjetivação 

atuam sobre o corpo. No que concerne às práticas disciplinares, Foucault (1987, p. 126) afirma 

que:  

 

[...] Em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, 

que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações. [...] Não se trata de cuidar do 

corpo, em massa, grosso modo, como se fosse uma unidade indissociável, mas de 

trabalhá-lo detalhadamente; de exercer sobre ele uma coerção sem folga, de mantê-lo 

ao nível mesmo da mecânica - movimentos, gestos, atitude, rapidez. [...] Esses 

métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a 

sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, 

são o que podemos chamar as “disciplinas”.  

 

Para o autor, a modernidade, a ciência e a configuração de um mundo capitalista, a partir 

do século XVIII, criaram as condições fundantes de um funcionamento específico de poderes 

disciplinadores do corpo humano, instaurando sobre ele um controle coercitivo na tentativa de 
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torná-lo obediente, dócil e útil. Essa disciplina somática emerge de um discurso médico urbano 

vinculado à concepção de melhoria da saúde e do bem-estar para uma maior exploração da 

força de trabalho. No contexto dessas práticas, os corpos são esquadrinhados e objetivados por 

uma maquinaria que os redimensiona e os remodela conforme valores e práticas de correção, 

limpeza e higienização, visando a melhor gerência e eficiência dos indivíduos para atender aos 

interesses, especialmente, capitalistas no âmbito da produção (FOUCAULT, 1987).  

Por volta do final do século XIX e início do século XX, aparece uma nova forma de 

poder denominada por Foucault (1988, p. 292) de biopolítica. Trata-se de uma forma de 

gerenciamento político da vida humana que apropria-se dos processos biológicos para controlá-

los, regulamentá-los e modificá-los, instaurando um novo direito: fazer viver e deixar morrer. 

Dessa maneira, é vista como uma tecnologia de poder que age sobre a população, apreendendo-

a como “corpo múltiplo, corpo com inúmeras cabeças”, pois a vê como um problema científico, 

político, biológico e de poder.  

O conceito de biopolítica foi desenvolvido por Foucault (1988) em seu primeiro livro 

sobre a História da Sexualidade, considerando-o parte de uma estratégia mais ampla 

denominada de biopoder. Sua configuração difere tanto do poder de soberania que age sobre a 

relação vida/morte quanto do poder disciplinar que atua como força adestradora do corpo para 

melhor produzir. Neste sentido, o biopoder opera sobre a espécie, “no corpo-espécie, no corpo 

transpassado pela mecânica do ser vivo como um suporte dos processos biológicos” 

(FOUCAULT, 1988, p. 152). 

Em Foucault (1988), o biopoder é uma forma de gerenciamento da vida que usa várias 

técnicas de poder em uma única tecnologia para atuar sobre o biológico, com ênfase na proteção 

da vida, na regulação dos corpos e na proteção de outras tecnologias no intuito de controlar 

populações inteiras. Suas técnicas configuram práticas biopolíticas localizadas que atuam sobre 

grupos de indivíduos, criando tipos específicos de vida que se relacionam a tipos de corpos, 

saberes e discursos.  Nesse contexto, o biopoder se ocuparia, por exemplo, da saúde, da higiene, 

da alimentação, da sexualidade, dos costumes, na medida em que se tornam preocupações 

políticas. 

Essa forma de poder instaura um governo do corpo baseado em uma ética/estética de si 

capaz de ser exercido por técnicas e dispositivos religiosos, da medicina, da psiquiatria e da 

jurisprudência. Esses mecanismos estimulam os indivíduos a praticarem um cuidado de si, 

visando aperfeiçoar suas vidas em vários campos: no trabalho, na sua aparência, nas suas 

relações familiares e de amizade, por exemplo. Ao governar os sujeitos para que tenham uma 
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vida mais saudável e mais longa, a biopolítica faz com que os mesmos produzam mais para a 

sociedade. Tudo isso está imbricado com valores morais que remetem a sentimentos relativos 

não só aos outros, mas, em especial, a nós mesmos, contribuindo para a efetivação dos 

processos de subjetivação (FOUCAULT, 2002). 

Na investigação do discurso verbo-icônico em capas de revista, utilizamos os conceitos 

de biopolítica e de biopoder, os quais se relacionam com algumas questões centrais 

apresentadas em nosso corpus, tais como o estímulo ao cuidado do corpo através dos incentivos 

à preocupação com a beleza, a saúde, a longevidade e o cuidado de si. A luta da mulher por um 

“corpo perfeito”, comportamento cada vez mais característico na contemporaneidade, nutre 

atitudes de uma incessante busca pela imagem de um corpo que prenda o olhar do outro para 

si. Nessa conjuntura, a subjetivação se configura na superfície visível do corpo, expressão da 

identidade feminina. 

Entretanto, a relação entre corpo e processos de subjetivação é travada em um campo 

de disputas que possibilita tanto o controle quanto a resistência a ele, ou seja, o sujeito pode 

subordinar-se ao que lhe é sugerido ou, então, usar de mecanismos de poder para opor-se ao 

controle, conforme ressalta Foucault (1996, p. 147) 

 

O corpo se tornou aquilo que está em jogo numa luta entre os filhos e os pais, entre a 

criança e as instâncias de controle. A revolta do corpo sexual é o contrafeito desta 

ofensiva. Como é que o poder responde? Através de uma exploração econômica (e 

talvez ideológica) da erotização, desde os produtos para bronzear até os filmes 

pornográficos... Como resposta à revolta do corpo, encontramos um novo 

investimento que não tem mais a forma de controle-repressão, mas de controle-

estimulação: ‘Fique nu... mas seja magro, bonito, bronzeado!’ A cada movimento de 

um dos adversários corresponde o movimento do outro. É preciso aceitar o indefinido 

da luta. 

 

 Foucault (1996) refere-se à emergência de uma forma de poder pautada na positividade, 

no “controle-estimulação”, exercido de forma construtiva, pois não se impõe, mas sugere, 

insinua-se. Os dispositivos de controle que regulam e normatizam a vida, por seu turno, 

empregam a vigilância fundada em saberes racionais e normativos que visam uma maior 

eficiência do corpo (beleza, saúde, bem-estar e longevidade, por exemplo), o que faz desse 

controle algo desejado e não desprezado.   

 Atualmente, os discursos sobre saúde e beleza tão propagados pela mídia sugerem 

investimentos no corpo do tipo AL63 “Dieta do GH: -4kg em um mês com um cardápio que 

estimula o hormônio do crescimento” (C10) ou AL64 “-3kg em 15 dias com a nova (e fácil) 

Dieta Dukan” (C9). Esses discursos controlam o sujeito sem que ele perceba, pois este, 
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costumeiramente, acaba por realizar a transformação do seu corpo e por entrar na ordem desse 

discurso midiático, almejando ficar magro ou desenvolver características análogas a essa nesse 

campo semântico. São discursos que atuam como “controle-estimulação” e funcionam como 

estratégias flexíveis de controle que, segundo Deleuze (1992, p. 216), configuram táticas, não 

de confinamentos (como acontecia na sociedade disciplinar), mas dispersas em rede, operando 

pelo “controle contínuo e comunicação instantânea”.  

 Essas novas formas de subjetivação descritas e analisadas por Foucault (1988) se 

relacionam com os modelos idealizados, e desejados, de corpo na contemporaneidade. A ideia 

de corpo magro, saudável, belo pode estar relacionada a este biopoder que possibilita a 

emergência de discursos de normatização, menos coercitivos e mais sedutores. Por outro lado, 

Deleuze (1992, p. 221) assevera que a sofisticação das técnicas de gestão da vida gera uma nova 

forma de controle flexível, aberta e constante, funcionando como “uma moldagem auto-

deformante que muda continuamente, a cada instante, ou como uma peneira cujas malhas 

mudam de um ponto a outro”. 

 Dessa forma, a modelagem do corpo é exercida sob uma forma de controle flexível e 

relaciona-se aos interesses de uma sociedade do consumo (BAUMAN 2008; BAUDRILLARD, 

2008) que busca normalizar padrões de comportamentos massificados com vistas ao consumo 

de bens e produtos. Nesse contexto, a mídia assume um papel de destaque, pois detém os meios 

favoráveis para atuar no controle e na disseminação incessante de discursos que podem estar na 

ordem de um biopoder. 

 Sobre as relações entre os conceitos foucaultianos – biopoder, biopolítica, corpo e 

modos de subjetivação – e as reflexões de Deleuze (1992) sobre a sociedade do controle e 

modelagem de corpos, empreenderemos, na seção seguinte, uma abordagem mais aprofundada 

pelo viés da mídia. 

 

2.2 Mídia, Controle e modelagem de corpos: perspectivando conceitos 

 

A noção de biopolítica é o elemento importante no desenvolvimento do termo sociedade 

do controle por Deleuze (1992), pois é com base naquela noção que empreende a discussão 

desta. Como vimos na seção anterior, a sofisticação das técnicas de gestão da vida gera formas 

de controle novas e mais refinadas que superam a mecânica disciplinar. Segundo o autor, rata-

se de um controle que opera não mais por táticas de confinamento e vigilância de corpos, mas 
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em campo aberto, ao ar livre, na circulação e no movimento. Passa-se, assim, de uma sociedade 

disciplinar para uma sociedade do controle.  

Segundo Deleuze (1992), essa sociedade, espécie de evolução da conjuntura disciplinar, 

teria se desenvolvido no pós-guerra em virtude do surgimento das novas forças ligadas, 

principalmente, às inovações tecnológicas. Consoante o autor, os mecanismos tecnológicos 

possibilitaram o aprimoramento e a ampliação da vigilância, de forma que o controle tornou-se 

cada vez mais eficiente.  

Ocorre, portanto, a transição de instituições tradicionais fixas e definidas como a creche, 

a escola, o trabalho, o exército e o asilo e a ordenação do tempo de trabalho, para novos 

modelos, por exemplo, a fábrica pela empresa, a escola pela formação permanente, a prisão por 

penas alternativas, como o rastreamento eletrônico. É importante destacar que o aspecto 

disciplinar não desaparece, apenas muda a forma como as instituições agem. Mudam os 

dispositivos de poder que, antes circunscritos aos espaços fechados dessas instituições, tornam-

se dinâmicos e flexíveis, o que possibilita a atuação em todas as esferas sociais.  

Esse novo modelo de organização social se caracteriza pela interpenetração dos espaços, 

indefinição de limites, configuração de uma rede e pelo estabelecimento de um tempo contínuo 

e comunicação é instantânea. Desse modo, se na sociedade disciplinar o controle do indivíduo 

acontece por processos de moldagem com base em moldes fixos e definidos, na sociedade do 

controle seria por meio de uma espécie de modulação constante e universal que atravessaria e 

regularia as malhas do tecido social. Os indivíduos e as massas tornam-se, então, “amostras”, 

“dados” ou “bancos” (DELEUZE, 1992, p. 222) que sofrem formas subjetivação, assim como 

ocorre na biopolítica. 

Para Deleuze (1992), essa modulação atua numa perspectiva auto-deformante de desejos 

e pensamentos individuais e coletivos e funciona como ondas, atuando em diferentes cenários, 

espaços e tempos, por isso é associada a uma espécie de “coleira eletrônica”, que atua em forma 

de processos contínuos, intermináveis, abertos e de rápida rotação. O poder, por sua vez, estaria 

cada vez mais disperso entre os nós de rede, ilocalizável, disseminado e dissolvido por entre os 

indivíduos. Sua ação operaria de forma horizontal e impessoal e não mais vertical.  

Cumpre-nos destacar, que não se trata de negar a existência de um poder disciplinar, 

pois como diz Deleuze (1992), os anéis da serpente são mais complexos. Entretanto, conforme 

já apontamos, Foucault (1978) alerta-nos para mudanças dos mecanismos de poder e de saber, 

agindo em prol da transformação da vida humana: biopolítica. É um poder que se exerce como 

multiplicidade de relações de forças que provém de todas as partes. Novos objetos de saber se 
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criam a serviço do novo poder de regulamentação da vida pela instauração da norma. Por 

norma, entende-se o que se pode aplicar a um corpo que se deseja regulamentar e que opera do 

orgânico ao biológico, do corpo à população, mediante a instauração de tecnologia de poder.  

Nessa contextura, a mídia se destaca como um dos dispositivos por meio do qual o 

controle pode ser potencializado, tendo em vista a sua capacidade de operar com fluidez e agir 

de forma rizomática20. As observações Deleuze (1992, p. 217) permite levar em consideração o 

papel estratégico das mídias nas formas de controle que se consolidam, quando diz que a 

sociedade do controle poderia ser denominada também de “sociedade da comunicação” 

(DELEUZE, 1992, p. 217). 

Na sociedade que se anuncia – sociedade do controle, a mídia configura-se, então, numa 

experiência de constituir “novos” agenciamentos, na produção de discursos e padrões de vida, 

os quais, segundo sustentam Guattari e Rolnik (1993), são modeladas com base na forma de 

consumo da máquina capitalística. Para esses autores, a mídia sempre atua através da mediação 

de processos de subjetivação, o que favorece produção de sujeitos sob medida para a ordem 

social vigente. 

Charaudeau (2013) apresenta as mídias como dispositivos de informação e parte do 

princípio de que o ato de comunicação midiático ocorre por uma troca entre as instâncias de 

produção e as instâncias de recepção. Na instância de produção, a produção da informação seria 

governada por duas lógicas: a lógica econômica e a lógica simbólica. Segundo ele, a lógica 

econômica faz com que todo organismo de informação opere como uma empresa, tendo por 

finalidade fabricar, com a ajuda da tecnologia, um produto capaz de participar do mercado de 

trocas de bens de consumo. A lógica simbólica refere-se à capacidade dos dispositivos de 

comunicação em manipular signos, produzir sentido e, com isso, participar da construção da 

opinião pública. Essa lógica associada à anterior impõe às mídias uma visada de informação 

                                                             
20 Rizoma é um termo usado por Deleuze e Guattari (2000; 1996), processualmente, apresentado ao longo de suas 

obras num contínuo evolutivo, assumindo duas dimensões distintas e complementares: uma dimensão imagética, 

na qual se relaciona com o modelo de Árvore e uma dimensão conceitual, na qual se contrapõe ao conceito 

tradicional de Sistema. No primeiro modelo, utilizam-se da imagem do caule (platô que forma a imagem de um 

emaranhado de linhas conectadas, onde não se distingue início, fim e núcleo fundante ou central, a imagem são de 

linhas que se propagam ad infinitum, cada uma comportando o seu próprio devir) como forma de explicar como 

se processaria o pensamento. Depois, questiona o pensamento ocidental ao propor um novo papel e uma nova 

tarefa para filosofia, agora produtora (não somente reflexiva e interpretativa) que se ocuparia em produzir e criar 

conceitos, o que transforma sua tarefa, seu papel. Desse modo, a filosofia abandonaria os universais e se tornaria 

imanente, se relacionando com a permanência do ser no mundo. Neste trabalho, empregamos rizoma no sentido 

de continuidade, de ramificação. “Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as 

coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, unicamente aliança” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2000, p. 37)  
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(fazer saber) o que implica na produção de um objeto de saber e uma visada de captação (fazer 

sentir) que tende a produção de um objeto de consumo segundo uma lógica comercial.  

Neste sentido, a mídia emerge como dispositivo profissional e principal na transmissão 

de informação e, por vezes, bem como de discursos. Segundo Charaudeau (2013), os discursos 

que aparecem nos diferentes dispositivos midiáticos modulam efeitos de verdade, podendo ou 

não funcionar na subjetivação de sujeitos, pois, o poder da mídia em influenciar e controlar é 

limitado. Isso ocorre porque os diferentes dispositivos midiáticos (rádio, televisão e imprensa 

escrita) sofrem pressões (automanipulação advinda das representações da mídia sobre si 

mesma, das exigências de visibilidade e da espetacularização) e a influência de poderes 

externos, tais como fatos e assuntos em voga na atualidade, o poder político e a concorrência. 

Além disso, por se constituir, essencialmente, de linguagem, a informação midiática 

apresenta certa opacidade por meio da qual constrói uma visão e um sentido particular do 

mundo, atuando como um espelho deformante na tipificação de realidades. Segundo 

Charaudeau (2013), até mesmo a imagem que se acreditava ser mais apta para refletir o mundo 

como ele é, apresenta sua própria opacidade, operando na construção de verdades e 

espetacularização de realidades. Para Charaudeau (2013, p. 20, grifos nossos) trata-se de um 

mecanismo de estereotipação do mundo que se relaciona 

 

A ideologia do “mostrar-se a qualquer preço”, do tornar visível o invisível” 

e do “selecionar o que é mais surpreendente” (as notícias ruins) faz com que 

se construa uma imagem fragmentada do espaço público, uma visão 

adequada aos objetivos das mídias, mas bem afastada de reflexo fiel. Se são 

espelhos, as mídias não são mais do que um espelho deformante, ou mais 

ainda, são vários espelhos deformantes ao mesmo tempo, daqueles que se 

encontram nos parques de diversões e que, mesmo deformando, mostram, 

cada um à sua maneira um fragmento amplificado, simplificado, 

estereotipado de mundo. Com isso, as mídias não são a democracia, mas 

são o espetáculo da democracia [...]. 

 

Com base nisso, as práticas discursivas midiáticas que, a princípio, visa atender a 

demanda social democrática, mostrar o que é relevante socialmente ou prestar um serviço em 

benefício da cidadania, baseia-se, tão somente, na apresentação de uma realidade tipificada, 

muitas vezes, baseada na espetacularização do “mostra-se a qualquer preço”, do selecionar, do 

fragmentar. Em vista disso, essas práticas configuram-se lugares de construção de sentido que 

permite a análise da informação como o resultado de uma cointencionalidade que compreende 

efeitos visados, efeitos possíveis e efeitos produzidos.  
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No contexto emergente, caracterizado pela demanda mercadológica, a veiculação de 

discursos por meio das mídias pode operar um centro controle que tem foco a relação entre o 

indivíduo e a sociedade mediada pelo consumo. Nesse caso, o objetivo principal do controle 

não seria a produção, mas a venda do que se produz, pois, se na sociedade disciplinar, o corpo 

é força produtora, na sociedade do controle, o corpo é produto comercializável. Essas novas 

relações poderiam justificar a existência de um significativo e extenso mercado de exploração 

da imagem do corpo, especialmente por intermédio desses dispositivos. 

Seria possível que uma série de atitudes e práticas em relação ao corpo faça parte desse 

processo de modulação sugerido por Deleuze (1992). Por exemplo, a proliferação de 

tratamentos de beleza, de academias, de clínicas de saúde, de técnicas esportivas e de dietas 

alimentares caracterizam um momento em que, ao invés de corpos dóceis, úteis e disciplinados 

para o trabalho, busca-se corpos saudáveis, belos e programados para consumir.  

Desta forma, tanto os conceitos foucaultianos quanto as reflexões apresentadas por 

Deleuze são importantes para se pensar as condições de possibilidades de emergência de 

discursos sobre o corpo, as quais se materializam em distintas práticas discursivas recorrentes, 

tais como as capas de revista feminina. 

Ademais, conforme aponta Charaudeau (2013), as mídias são dispositivos, por meio dos 

quais se pode operar a dispersão de discursos e de sentidos que funcionariam na modulação de 

subjetividades. Seguindo esse direcionamento, é plausível considerar que os enunciados 

agenciados nos atos linguageiros de capas de revista, como as da Revista Boa Forma, seriam 

estrategicamente organizados para se produzir certos efeitos de sentido, e não outros. Logo, 

exclui-se algumas vozes e potencializa-se outras, fazendo emergir imaginários pautados em 

saberes sobre o corpo feminino que suscitariam uma imagem sociodiscursiva de mulher que 

pratica cuidados de si.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

 

3 PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A ANÁLISE DO DISCURSO VERBO-

ICÔNICO 

 

3.1 Da descrição e constituição do corpus: a problemática como elemento estruturante 

 

A constituição do corpus de pesquisa, o delineamento do problema teórico e a 

construção da relação entre o sujeito e o objeto de investigação, quase sempre, apresentam-se 

como atividades penosas, tão necessárias quanto desafiadoras, uma vez que, sem a clareza 

desses elementos, nós, pesquisadores, corremos o risco de fracassar em nosso empreendimento 

investigativo. Em vista disso, discussões e reflexões são realizadas, principalmente no âmbito 

das Ciências Sociais, entre as quais muitas são consideradas Ciências de corpus, na tentativa de 

oferecer subsídios e caminhos para o enfrentamento desse desafio. 

Para esta pesquisa, elegemos as discussões de Charaudeau (2011; 2010b) como 

parâmetro de configuração metodológica, considerando suas orientações, categorias e 

procedimentos na descrição e constituição do nosso corpus; consequentemente, na definição da 

nossa própria problemática. Assim, partimos da noção assumida pelo autor de que um corpus 

não é estabelecido a priori, mas a partir do posicionamento adotado pelo pesquisador em suas 

análises, isto é, a partir de sua “problemática” (CHARAUDEAU, 2011).  

Charaudeau (2011; 2010b) afirma que a problemática é um conjunto coerente de 

proposições hipotéticas que produzem um objeto, um foco de análise e um questionamento por 

oposição. Com base nessa definição, o teórico distingue três problemáticas, para cada uma 

aponta um tipo específico de objeto de estudo, de sujeito do discurso e de corpus, quais sejam: 

a problemática cognitiva e categorizante, a problemática comunicacional e descritiva e a 

problemática representacional e interpretativa. 

Segundo Charaudeau (2011), numa problemática dita cognitiva e categorizante, o objeto 

de estudo é formado por um conjunto de mecanismos discursivos em funcionamento em 

determinadas produções discursivas (textos e enunciados) e sua investigação consiste em 

identificar certas construções e os modos de combinação no interior dessas produções, 

realizando a descrição de seu funcionamento. O sujeito, por sua vez, é denominado de cognitivo 

na medida em que se leva em consideração as operações de articulações discursivas (conexões, 

coerência, relações anafóricas e catafóricas, regras de argumentação).  Nesse caso, o corpus 
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pode ser construído de modo aleatório a partir das co-ocorrências por categorias de operações 

linguísticas, não exigindo uma situação de comunicação específica para ser estabelecido. 

Na problemática comunicacional e descritiva, o objeto de estudo é empírico, pois 

origina-se das observações do mundo fenomênico, determinado por algumas variáveis dos atos 

de comunicação, tais como:  identidade dos parceiros da troca comunicativa, finalidade do ato 

e circunstâncias do ato de comunicação. Em vista disso, o objeto pode ser estruturado em “tipos 

ideais” pela recorrência de certos comportamentos linguageiros dos sujeitos sociais em 

determinadas situações comunicativas. Nesse caso, os procedimentos de análise derivam do 

estabelecimento de diversas tipologias do discurso, de textos, de gênero ou situações de 

comunicação idealizadas, as quais podem resultar em corpus. O sujeito está ligado à empiria 

das trocas comunicativas e é definido por uma identidade psicológica, social e um 

comportamento orientado pelas coerções do processo de trocas linguageiras e por sua intenção 

em relação ao outro.  

Em uma problemática dita representacional e interpretativa, o objeto de estudo resulta 

de hipóteses de representações sociodiscursivas dominantes num determinando momento 

histórico de uma dada sociedade suscetíveis à interpretação. O corpus pode ser definido a partir 

de dois pontos de vista: i) um sujeito sobredeterminado e inteiramente submerso às formas 

discursivas ideológicas; ii) um sujeito portador de saberes socialmente partilhados que, se por 

um lado, é sobredeterminado por um discurso, por outro, assume um posicionamento social em 

determinadas situações discursivas, sendo responsável por suas representações.  No primeiro 

caso, o corpus é constituído por um conjunto de textos-arquivo selecionados por seu valor 

simbólico no discurso dominante. No segundo, é formado por um conjunto de signos-sintomas 

(atos linguageiros), podendo ser verbais ou recorrências icônicas, de caráter interdiscursivo que 

representa certos sistemas de valores. 

Consoante Charaudeau (2011), se a problemática envolver a linguagem, como é o nosso 

caso, a constituição do corpus implica quatro questões importantes: I) a coleta de dados, cuja 

realização depende da materialidade linguística, do suporte e da situação de comunicação; II) a 

importância do material coletado e seu valor de representatividade, podendo o corpus ser 

considerado exaustivo e fechado, parcial ou aberto, objeto em si ou instrumento; III) as 

categorias de análise (gramaticais, lexicais, sintáticas, variáveis externas quanto ao tipo de 

locutores, dispositivos de comunicação, tempo e espaço; e IV) a ferramenta de tratamento de 

dados. 
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Nessa proposta de análise, Charaudeau (2011) propõe a construção do corpus por 

intermédio da contrastividade, tendo por base variáveis que permitiriam comparar sequências 

discursivas. Esse processo pode ser realizado de duas formas: A) por variáveis externas, 

contrastando conjuntos textuais ou discursivos pertencentes a tempos, espaços ou dispositivos 

situacionais diferentes; B) por variáveis internas, observando componentes situacionais que 

operam no interior de um mesmo campo discursivo, para aproximar textos com mesma temática 

(CHARAUDEAU 2011; 2005). 

Acrescenta ainda que o corpus deve ser interpretado em uma dupla abordagem: a 

empírico-descritiva, pautada em ferramentas metodológicas e num movimento centrípeto, e a 

hipotético-dedutiva, que, se fundamentada em conceitos fundadores e categorias explicativas, 

realiza-se num movimento centrífugo. Tais investidas favorecem ora ao fechamento, ora à 

abertura dos corpora, devendo estes ser constantemente confrontados.  

 

[...] as significações sociais se repartem numa larga combinatória de palavras em 

relação com seus diferentes contextos. É também por isso que nenhum corpus é 

definitivamente fechado, constituindo-se seu fechamento numa decisão provisória 

com fins operatórios. São os parâmetros de “contrastividade” (interna ou externa) do 

corpus que, no jogo de semelhanças/diferenças, fazem sentido (CHARAUDEAU, 

2011, p. 8). 

 

Frente à essa necessidade de confrontação, Charaudeau (2011) propõe o uso do método 

caramujo: iniciar com um corpus nuclear definido segundo diferentes parâmetros de análise e 

em função de objetivos propostos; em seguida, estendê-lo, progressivamente, contrastando com 

outros num jogo de reflexividade, conforme questões que surgirem no processo de análise.  

No que tange ao tratamento do corpus, pode-se analisar tanto numa perspectiva 

quantitativa quanto numa investida qualitativa, porém o primeiro deve apresentar apenas um 

sentido provisório, sendo complementado, estendido e aprofundado pelo segundo 

(CHARAUDEAU, 2011).  Pautados em tais pressupostos e nos objetivos de pesquisa, passamos 

à constituição e descrição do nosso corpus de investigação.  

 

3.2 Constituição do corpus de pesquisa 

 

Na constituição de nosso corpus de pesquisa, orientamo-nos, primeiramente, para a 

hipótese de que as capas da Revista Boa Forma difundem discursos verbo-icônicos vinculados 

a certos imaginários sociodiscursivos acerca de corpo e construtores de um ethos da imagem 

feminina. A partir dessa proposição, delineamos os elementos fundamentais e direcionadores 
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de nossa investigação, pois, como sugere Charaudeau (2011), na análise do discurso, a 

construção do corpus depende de um posicionamento teórico ligado a um objetivo de análise 

denominado de problemática. 

Considerando as tessituras de Charaudeau acerca das três problemáticas – cognitiva, 

comunicativa e representacional, essa pesquisa se inscreve no âmbito de duas: a problemática 

comunicacional e descritiva e a problemática representacional e interpretativa. O próprio 

Charaudeau (1999, p. 40-41) admite que é possível, numa pesquisa, identificar-se com mais de 

um modelo, ao mesmo tempo: 

 

[...] segundo meus objetivos de análise, eu me sirvo das três problemáticas: em 

primeiro lugar, da problemática comunicativa, já que eu abordo sempre os fatos do 

discurso menos por suas marcas linguísticas que por suas condições situacionais de 

produção (é aqui onde eu situo meu “contrato de comunicação”); em seguida, sirvo-

me da problemática representacional, já que meu trabalho sobre o reconhecimento das 

estratégias discursivas deve resultar na descrição do que eu denomino os “imaginários 

sociodiscursivos” de base; enfim, é importante que isto seja descrito com as categorias 

que eu chamo de “semiolinguísticas”, o que implica que eu considere o que me 

propõem os estudos que se situam na problemática cognitiva. 

 

 

Nesse sentido, essa pesquisa insere-se na problemática comunicacional e descritiva, pois 

o nosso corpus de estudo compõe-se de textos empíricos que são as capas da Revista Boa 

Forma, provenientes de observações efetivadas no mundo do jornalismo escrito dirigido, 

especialmente, ao público feminino.  

Vale destacar que, na constituição do corpus de pesquisa, testamos o método caramujo 

proposto por Charaudeau (2011): inicialmente, realizamos análises de um corpus nuclear 

formado por 6 (seis) capas sequenciadas da Revista Boa Forma das publicações de janeiro a 

junho de 2014, conforme Alves e Souza (2016)21 e Alves de Sousa (2015/PRELO)22, em 

seguida, ampliamos a seleção para as publicações que abrangiam os anos de 2014, 2015 e 2016 

de modo a realizar uma extensão que possibilitasse constrastividade e reflexividade  desse 

corpus. 

Nesses primeiros trabalhos, efetivamos uma análise exaustiva das capas e identificamos 

elementos recorrentes e episódicos na sua configuração discursiva verboicônica. Constatamos, 

por exemplo, uma certa repetição na organização textual, tanto nos elementos icônicos quanto 

                                                             
21 Trabalho apresentado no IV Simpósio Internacional sobre Análise do Discurso promovido pelo NAD (Núcleo 

de Análise do Discurso) na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) no formato de comunicação oral, 

intitulado Os imaginários sociodiscursivos na construção da imagem de mulher: identidades redimensionadas.  
22 Artigo intitulado Imaginários sociodiscursivos e a reconstrução da identidade feminina: uma análise das capas 

da Revista Boa Forma aceite para publicação no livro Interfaces do Discurso (no prelo). 
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verbais. As capas da Boa Forma são criadas com base em um grid que segue um modelo de 

estruturação textual bastante padronizado e simples: a imagem de uma celeridade centralizada, 

o nome da revista na parte superior da capa e as manchetes das principais reportagens internas 

da edição da revista distribuídas do lado esquerdo e direito. Além disso, esses textos apresentam 

também um padrão tanto na estruturação temática quanto linguística.  

Nesta etapa de pesquisa, a fim de garantir contraste e reflexividade investigativa, o 

corpus foi constituído com base em uma seleção aleatória, às vezes, obedecendo uma sequência 

de edições alternadas, outras vezes desconsiderando essa sequência, a fim de incluir aquelas 

que apresentassem informações episódicas elementos icônicos e verbais. Assim, considerando 

o universo de produção da revista Boa Forma, optamos por um corpus parcial e aberto, 

priorizando 20 (vinte) capas das edições publicadas entre os anos de 2014 e 2016, conforme 

tiragem especificada no quadro que se segue. 

Quadro 3 – Descrição do corpus 

CAPAS DESTAQUE DA CAPA EDIÇÃO MÊS ANO 

C1 Angélica 327 Janeiro 2014 

C2 Dira Paes 329 Março  2014 

C3 Bruna Marquezine 331 Maio 2014 

C4 Giovanna Antonelli 333 Julho 2014 

C5 Grazi Massafera 335 Setembro  2014 

C6 Letícia Spiller 336 Outubro   2014 

C7 Débora Secco 337 Novembro 2014 

C8 Marina Ruy Barbosa 340 Fevereiro  2015 

C9 Thaila Ayla 342 Abril 2015 

C10 Sheron Menezes 343 Maio 2015 

C11 Tainá Müller 346 Agosto 2015 

C12 Gisele Bündchen 347 Setembro  2015 

C13 Fernanda Souza 348 Outubro 2015 

C14 Aline Morais 351 Janeiro  2016 

C15 Débora Secco 353 Março 2016 

C16 Flávia Alessandra 355 Maio  2016 

C17 Giovana Ewbank 359 Setembro 2016 

C18.1 Sophia Abraão 361 Novembro 2016 

C18.2 Bella Falconi 361 Novembro 2016 

C18.3 Gabi Amarantos 361 Novembro 2016 
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Na análise dessas capas, prevemos a existência de sujeitos comunicantes que se 

posicionam discursivamente intercedidos por um instrumento midiático que é a Revista Boa 

Forma. Interessa-nos, especialmente, a situação de comunicação que autoriza e legitima o dizer 

desses sujeitos e como, através desse dizer, eles se estabelecem na situação de trocas 

linguageiras e definem sua identidade discursiva e social. Por isso, nesse processo investigativo, 

o contrato sociocomunicativo é um dos elementos principais na abordagem teórica e 

metodológica de análise do objeto. 

 A demarcação do nosso objeto de estudo se faz pelo enquadre da problemática 

interpretativa, uma vez que o nosso objetivo é analisar, nessas capas, o discurso verbo-icônico 

formado pelos signos-sintomas que representam sistemas de valores e saberes partilhados pelos 

sujeitos linguageiros relativos ao corpo e à beleza feminina na contemporaneidade. Para tanto, 

relacionamos os imaginários sociodiscursivos acerca de corpo e a configuração de uma imagem 

de mulher nas capas da Boa Forma, no instituto de investigar como funcionam o processo de 

normatização, de modulação e de controle da identidade feminina nesses discursos. 

Em vista disso, caracterizamos as capas de revista como gênero discursivo e definimos 

por objeto de pesquisa o discurso verbo-icônico que se materializa nesse gênero, pois 

partilhamos da tomada de posição de Charaudeau (2011, p. 3) quando afirma que “o discurso é 

um percurso de significância que se acha inscrito num texto, e que depende de suas condições 

de produções e dos locutores que o produzem e o interpretam”. 

A coleta de dados versou sobre as produções linguageiras das capas selecionadas, donde 

extraímos os atos linguageiros – estratos verbais e icônicos – que foram analisados por seu valor 

de discurso verbo-icônico. Os sentidos desses dizeres foram inferidos tendo por base os 

elementos contextuais e os aspectos situacionais das instâncias de produção.  

No levantamento, tratamento e análise desses dados, tomamos como parâmetro algumas 

das categorias de análise presentes na Grade de Análise de Imagem Fixa elaborada por Mendes 

(2013), a fim de contemplar tanto os estratos verbais quanto os icônicos materializados nas 

capas. Nessa grade, elegemos categorias concernentes à dimensão situacional da imagem e do 

texto, aos elementos técnicos da imagem fixa, à dimensão discursiva e de efeitos dos elementos 

verbais e icônicos e às categorias de língua e organização enunciativa, as quais serão melhor 

descritas em um tópico à parte.  

Por fim, o corpus foi analisado com base nas categorias selecionadas da Grade de 

Mendes (2013), considerando para isso as variáveis internas situadas no interior do campo 

discursivo capas da revista e estruturadas a partir do domínio de prática social midiática que é 
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a Revista Boa Forma.  Primeiramente, fizemos a abordagem nuclear, seguindo o parâmetro de 

gênero discursivo, e, posteriormente, procedemos a análise dos estratos verbais e icônicos para 

a verificação de ocorrências mais e menos frequentes.  

 

3.3 Breve descrição da Revista Boa Forma 

A Boa Forma23 é uma publicação mensal da Editora Abril orientada, exclusivamente, 

para o público feminino e está há mais de trinta anos no mercado. Primeira revista fitness do 

Brasil, suas matérias, entrevistas e reportagens têm como alvo principal o corpo feminino, 

visando ensinar modos e técnicas para cuidar do corpo e da mente como garantia de saúde, 

disposição, diversão e confiança. Os temas abordados por esse periódico apontam para a 

construção de uma atitude de boa forma com vistas à criação de um estilo de vida necessário à 

mulher contemporânea. Um texto do site da revista informa que 

Boa Forma é a referência mais confiável em informação sobre nutrição, beleza e 

fitness da mulher que busca uma mudança de estilo de vida. Ao estabelecer metas 

atingíveis e inspiradas em histórias reais, a marca a desafia e motiva a transformar 

seus hábitos e seu corpo. Boa Forma ajuda a mulher a ter autoconfiança para dar o 

impulso inicial e, depois, seguir firme em todos os seus novos objetivos.24 

 

Nesta afirmação, sobressaem os principais assuntos que circulam na revista. Na cartilha 

produzida pela Editora Abril denominada de Mídia Kit Boa Forma, diz que   a “Boa Forma é a 

referência mais confiável sobre nutrição, beleza e fitness da mulher que busca uma mudança de 

estilo de vida” (KIT BOA FORMA, 2016, p. 2)25. Em ambos os textos, destacam-se as 

expressões nutrição, beleza e fitness. Essas palavras são eixos norteadores das informações 

veiculadas em suas reportagens internas, especialmente, as do período que optamos recortar.  

No ano de 2016, o site Publi Abril lançou o Mídia Kit Boa Forma, catálogo virtual que 

descreve passo a passo a revista em termos de concepções, movimentos, conteúdo, audiência 

geral, tiragem e projetos especiais de cuidados com o corpo. Os dados apresentados no 

documento mostram que a Boa Forma se destaca como: a) a segunda maior revista feminina do 

Brasil, perdendo apenas para a Revista Cláudia, e b) a primeira no segmento corpo e estética, 

com uma tiragem mensal de 144.674 para a versão impressa e uma média de 215.000 para a 

                                                             
23 As informações sobre a revista apresentadas nesta seção, foram retiradas do site da editora 

http://publiabril.abril.com.br/marcas/boa-forma e do Mídia kit Boa Forma, catálogo virtual em formato PDF, 

disponível no mesmo site. 
24 Citação retirada do site Publi Abril em http://publiabril.abril.com.br/marcas/boa-forma em 08/04/2016. 
25 Publicação eletrônica sobre a Revista Boa Forma, disponível em www.publiabril.com.br. 

http://publiabril.abril.com.br/marcas/boa-forma
http://www.publiabril.com.br/
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versão impressa e digital. Em termos de conteúdo, os assuntos tratados são fitness, esporte, 

dieta, nutrição, moda, beleza, estilo de vida e, para cada um desses assuntos, a revista propõe 

os pilares de boa forma.  

Além disso, o periódico executa ações em forma de projetos, tais como: Treinos Boa 

Forma – aulas pagas no formato presencial ou digital; Corrida Boa Forma que reúne, em São 

Paulo, corredoras iniciantes e avançadas do país; Guia Boa Forma, encarte da revista, que 

sugere às leitoras dicas de viagens, mostrando o lado saudável e esportivo de cada lugar.  

Outro elemento que se destaca é o #atitudeboaforma, com mais de 6 mil postagens, é o 

slogan da revista e um movimento que transversaliza o seu projeto editorial. Essa cartilha 

descreve, ainda, o perfil da leitora/mulher de Boa Forma como a que busca novos desafios, tem 

energia que contagia, vaidosa e preocupada com o corpo, celebridades que inspiram beleza. 

A Revista tem como público alvo mulheres acima de 20 anos. Alguns dados do perfil 

Boa Forma servem para situar o seu público:  

 56% são da classe A e B; 

 66% têm entre 20 e 44 anos; 

 80% são mulheres; 

 67% procuram manter uma alimentação saudável; 

 62% praticam algum esporte. 

A princípio, o periódico surge como um guia e anexo complementar à uma edição 

especial da Revista Saúde publicada no ano de 1986. Dois anos depois, o guia foi separado 

desta Revista e transformado numa publicação mensal. Segundo Mira (2001, p. 186), estudiosa 

das revistas femininas no Brasil, inicialmente, “Boa Forma voltava-se para o público 

profissional, abordando técnicas, materiais esportivos e equipamentos” dirigida tanto para 

homens, como para mulheres. Atualmente, é um periódico especializado em informações sobre 

os cuidados com o corpo feminino, caracterizando-se como uma revista, essencialmente, 

feminina.  

Nas edições atuais, as capas da Revista Boa Forma, de um modo geral, mantêm um 

padrão textual (verbal e icônico) que se estrutura da seguinte forma: (i) nome da revista em 

destaque na parte superior da capa; (ii) o slogan #atitudeboaforma abaixo do nome da revista 

com letras menores; (iii) imagem centralizada de uma celebridade feminina, explorando uma 

atitude de cuidado com o corpo; (iv) chamadas de uma reportagem para um exercício físico ou 

dieta que contemplam a perca de peso; uma receita alimentar; dicas de cuidados de beleza 

(cabelos, pele, moda, acessórios, perfumes); técnica de exercício físico para diminuir a barriga. 
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3.4 A Grade de Análise de Imagem Fixa e a abordagem do discurso verbo-icônico  

 

Os estudos de Mendes (2010; 2013), especialmente, sua proposta integrada de análise 

de textos verbo-imagéticos, são utilizados como aporte metodológico para o tratamento dos 

dados linguageiros que compõem a capa da Revista Boa Forma. Trata-se de uma Grade 

construída para servir de suporte teórico-metodológico na análise simultânea dos estratos 

icônicos e dos estratos verbais nos diferentes gêneros discursivos. Na formulação desta 

proposta, Mendes (2013, p. 152) vincula aspectos dos estudos retóricos contemporâneos a 

elementos da análise do discurso de vertente Semiolinguística, criando dimensões e categorias, 

conforme reprodução a seguir: 
 

Quadro 4 – Grade de Análise da Imagens elaborada por Mendes (2013) 

 

A projeção desse suporte leva em consideração o papel central das manifestações 

icônicas nas produções discursivas contemporâneas, bem como a possibilidade de analisar o 

texto verbal e o texto icônico presentes em um mesmo gênero discursivo, não como categorias 

excludentes, mas como elementos que, embora diferentes, em muitos aspectos são semelhantes 

e se inter-relacionam na produção de certos efeitos de sentido (MENDES, 2013).  

A Grade reúne elementos que são comuns tanto ao texto icônico quanto ao texto verbal 

e traz categorias que são específicas de cada linguagem, por considerar que “cada estrato possui 

as suas idiossincrasias e suas formas de manifestação, sem contar o uso estratégico que o 

produtor do discurso pode fazer deles” (ALMEIDA; MENDES, 2014, p. 3). Segundo Mendes 

(2013, p. 127), sua proposta 
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[...] visa atender aos textos multimodais, tão comuns na nossa atualidade, pois 

acreditamos que na multimodalidade as imagens não devem ser analisadas 

separadamente do texto verbal ou até mesmo extirpadas dos corpora, como por vezes 

ocorre em algumas pesquisas. Em muitos casos, o verbal e o icônico são partes de um 

mesmo gênero de discurso e devem receber um tratamento analítico que leve isso em 

consideração. 

 

Por meio da Grade, é possível estudar o gênero discursivo em três grandes blocos: 1) a 

macrodimensão situacional da imagem e do texto que busca apreender os elementos da situação 

de comunicação (condições de produção e recepção do gênero); 2) a macrodimensão retórico-

discursiva dos elementos icônicos e verbais que destaca os dados técnicos, as marcas 

linguageiras e os efeitos visados; e 3) os dados de apoio paraimagéticos e paratextuais que criam 

abertura para a incorporação de elementos que não pertencem ao gênero de discursivo em 

análise, mas são recorrentes no corpus em estudo.  

Os elementos que compõem a dimensão situacional referem-se às condições de 

produção, às formas de circulação e de constituição dos discursos sociais (MENDES, 2013). 

Além disso, são dados comuns, tanto para análise da materialidade icônica quanto para a 

materialidade verbal do gênero discursivo. São categorias dessa macrodimensão: os sujeitos do 

discurso, o gênero do discurso, o estatuto factual, ficcional ou de mentira e os efeitos 

situacionais de real, de ficção e de gênero. 

 Na macrodimensão retórico-discursiva, encontram-se os elementos que auxiliarão o 

analista do discurso a recuperar dados materiais do icônico (elementos técnicos) e do verbal 

(categorias de língua), os quais deverão ser analisados em conjunção com os elementos da 

dimensão discursiva e de efeitos, sempre fazendo uma interpretação cruzada das duas 

linguagens (verbal e icônica).  

Os elementos que compõem essa macrodimensão são: os elementos técnicos do icônico, 

com destaque para as categorias de análise da imagem fixa (elementos plásticos, planos e 

ângulos, pontos de vista e funções da moldura), as categorias de língua (modalidades 

enunciativas – alocução, elocução e delocução; marcadores linguísticos – descrição, narração e 

argumentação; e outras que se fizerem pertinentes). Nesse bloco, encontram-se, ainda, a 

dimensão de organização discursiva e de efeitos que engloba os modos de organização do 

discurso (descritivo, narrativo e argumentativo), os imaginários sociodiscursivos, os efeitos 

etóticos e os efeitos patêmicos, tangenciados tanto para a análise do estrato verbal quanto para 

o estrato icônico. 

Toda essa estruturação faz da Grade um aporte teórico-metodológico que, numa 

perspectiva analítico-discursiva, pode funcionar como uma ferramenta para auxiliar o analista 
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do discurso no levantamento, no mapeamento de dados, na verificação de ocorrências mais e 

menos frequentes. De posse desses dados, compete ao analista direcionar a forma de abordagem 

do objeto de investigação, fazer comparações e interpretações, a fim de produzir resultados 

concretos. Nessa perspectiva, “a grade é um esquema, um ‘roteiro’, cada pesquisador vai 

‘encená-la’ da forma que for mais conveniente” (MENDES, 2013, p. 129).  

Cabe destacar que, para essa pesquisa, recortamos apenas algumas das categorias 

elencadas pela autora, as quais consideramos relevantes para o estudo do gênero capa de revista 

e que atende aos nossos objetivos de pesquisa. Desse modo, elegemos como categorias 

analítico-discursiva os sujeitos do discurso, o gênero discursivo, os elementos técnicos da 

imagem fixa (elementos plásticos, planos e ângulos, pontos de vista, funções da moldura), 

modos de organização do discurso (enunciativo e descritivo), os imaginários sociodiscursivos 

e os efeitos etóticos.  

Além desses, considerando a necessidade de uma análise mais profunda dos elementos 

verbais, selecionamos o Núcleo Metadiscursivo (NmD), consoante Charaudeau (2014(1984)) e 

incluímos, na macrodimensão retórico-discursiva, como uma categoria de língua. Com base 

nos recortes realizados, esquematizamos o formato da Grade que aplicamos ao gênero 

discursivo capa de revista. 

 

Quadro 5 – Grade de análise dos estratos verbo-icônicos aplicada ao gênero capa de revista 

 

 

3.4.1 Os Sujeitos do Discurso 

 

  Charaudeau (2014), observando assimetria que configura o ato de comunicação, 

identifica quatro tipos de sujeitos do discurso: sujeito comunicante (EUc), sujeito enunciador 
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(EUe), sujeito destinatário (TUd) e sujeito interpretante (TUi), já descritos, anteriormente. 

Nesse processo assimétrico que configura do ato de linguagem, o TUd é construído tanto no 

ato de produção do sujeito comunicante quanto no ato de interpretação do TUi (Sujeito 

Interpretante), mas em cada situação podem erigir imagens que não coincidam. O sujeito 

interpretante (TUi) é um ator social que, embora preso a certas restrições, sua interpretação 

independe das intenções e visadas do sujeito enunciador. 

  O sujeito comunicante e o sujeito interpretante possuem identidades sociais que são os 

lugares institucionais e os estatutos nos quais se comunicam. Segundo Mendes (2010), esse 

primeiro pode ser identificado como instância compósita, pois, em algumas situações, há um 

coletivo responsável por uma mesma produção discursiva, a exemplo da publicidade, da capa 

de revista. 

   O sujeito enunciador e o sujeito destinatário possuem identidades discursivas que são 

construídas através de dados linguageiros, isto é, são marcados no discurso por explícitos e 

implícitos (MENDES, 2013). Desse modo, no corpus em análise, buscamos, discursivamente, 

garimpar, nos estratos verbais e icônicos, e sistematizar em grades/quadros, marcas linguageiras 

explícitas e implícitas que fazem emergir os sujeitos discursivos instituídos pelo contrato 

comunicacional da capa de revista.  

 

3.4.2 Os Gêneros Discursivos 

 

  Na concepção de Charaudeau (2004), a situação de comunicação, por intermédio das 

características dos seus componentes, determina as condições de produção e de reconhecimento 

dos atos de comunicação. Em vista disso, orienta que o gênero deva ser identificado com base 

nas restrições impostas pela situação de comunicação, abarcando os dados situacionais, as 

regularidades discursivas e as formas textuais.  

  O autor destaca outros elementos que devem ser considerados na definição de um 

gênero, são eles: a finalidade que forma as visadas discursivas numa dada situação de 

comunicação, a identidade dos parceiros, o propósito comunicativo, a estruturação temática e 

as circunstâncias e condições materiais de comunicação. 

  A Grade de Mendes (2013), por sua vez, oferece suporte para análise de um corpus 

formado por um gênero do discurso, o qual deve ser abordado em função de sua 
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multimodalidade26, considerando as diferentes linguagens que compõem o texto (verbal, 

icônico, gestual, gráfica, oral etc.). Utilizamo-nos dessas orientações para mapear as 

características da capa de revista da Boa Forma, a fim de produzir a identificação genérica. 

 

3.4.3 Os elementos técnicos da imagem fixa 

 

  Baseando-se nos estudos de diferentes autores, Mendes (2010; 2013) destaca as 

seguintes categorias gerais para análise da imagem fixa: i) os elementos plásticos; ii) planos e 

ângulos de visão; iii) pontos de vista e iv) as funções da moldura. 

  Os elementos plásticos englobam a superfície (composição), a luminosidade, a matéria 

(textura, granulação, pixel), as cores da imagem, o formato (tamanho, técnica usada), 

alinhamentos, vetores, enquadramentos e desenquadramentos e os processos de 

intericonicidade27.  

  Ao caracterizar planos e ângulos de visão, primeiramente Mendes (2013) destaca os 

aspectos concernentes à posição dos objetos na imagem (planos), apoiada na classificação 

realizada por Vergueiro (2012 apud MENDES, 2013): 

 

a) Plano geral: trata-se de um enquadramento amplo que abrange a figura e o cenário 

que a engloba, criando um efeito de visão do todo e a sensação de realidade; 

b) Plano total ou de conjunto: representa a pessoa humana, impedindo uma visão 

ampla do espaço à volta com a finalidade de fazer enquadramentos para selecionar 

a materialidade representada na tentativa de produzir certos sentidos;  

c) Plano médio ou aproximado: representa a figura humana da cintura para cima e 

almeja criar o efeito de proximidade entre o leitor e a imagem;  

                                                             
26 De acordo com Kress e van Leeuwen (2008), o texto multimodal caracteriza-se como aquele que se realiza por 

mais de um código semiótico, sendo este um traço constitutivo de qualquer gênero textual. A multimodalidade 

propõe uma série de formas representativas que fazem parte da construção dos sentidos, tais como o verbal, as 

imagens, os sons e os movimentos. 
27Intericonidade é uma noção usada por Courtine (2013), na tentativa de atribuir características discursivas à 

iconicidade. Para tanto, aproxima a noção de intericonidade à de memória discursiva ao afirmar que, assim como 

o enunciado, toda imagem insere-se em uma cultura visual. Essa cultura, por sua vez, supõe a existência de uma 

memória visual procedente de experiências externas ou internas, construída por uma rede complexa e articulada 

de significação e atravessada por diferentes discursos. Desta maneira, a intericonicidade seria um fenômeno da 

relação entre imagens efetivada pela memória e pela lembrança.    
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d) Plano americano: registra a personagem a partir da altura dos joelhos, reproduzindo 

a visão da anatomia humana, a fim de produzir efeitos de naturalização do campo 

de visão que se tem numa conversa cotidiana; 

e) Primeiro plano: enquadramento da figura à altura dos ombros, fazendo sobressair 

a expressão com o objetivo enfatizar o estado emocional da personagem. Segundo 

Vergueiro (2012 apud MENDES, 2013), esse plano pode gerar vários efeitos, mas 

o seu uso associa-se, especialmente, aos efeitos patêmicos visados na imagem.  

f) Plano de detalhe, pormenor ou close-up: estratégia para limitar o espaço em volta 

da figura ou objeto registrado no intento de destacar detalhes e instituir efeitos de 

intimidade, de proximidade, de familiaridade.  

 

  No tocante aos ângulos de visão, estes são subdivididos em três categorias:  

 

a) Ângulos de visão média – mostra a cena como se ocorresse à altura dos olhos do 

interlocutor, naturalizando o evento representado; 

b) Ângulo de visão superior – foca o registro da ação de cima para baixo, visando 

enaltecer ou valorizar a pessoa ou o objeto; 

c) Ângulo de visão inferior – o oposto do anterior, mostra a ação de baixo para cima, 

produzindo efeitos de depreciação, diminuição ou inferiorização do objeto ou 

pessoa. 

 

  A categoria ponto de vista é uma ação (real ou imaginária) que permite particularizar 

uma questão, opinião ou sentimento acerca de um assunto, concorrendo para “a orientação de 

um percurso do olhar, podendo também dar um direcionamento de como a questão deve ser 

interpretada” (MENDES, 2013, p. 142). 

  A função de moldura, por sua vez, é definida como a delimitação da imagem que pode 

se realizar de forma concreta (madeira, plástico etc.) ou abstrata. Na imagem, a moldura 

desempenha o papel de criação e valor e de delimitação do recorte narrativo. Segundo Mendes 

(2013), “ela é responsável pelo que está dentro e fora da cena, [...] possui temporalidade”, em 

vista disso pode associar-se ao modo de organização narrativo. 

  Vale destacar que, os dados levantados nas análises dos estratos icônicos são 

sistematizados em grades/quadros, a fim de mapear recorrências, identificar os modos de 

organização discursiva predominante e os efeitos de sentidos gerados. Levando em conta que 
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essas categorias permitem examinar efeitos de sentido das imagens, elas são empregadas para 

descrever os elementos icônicos da capa da Revista Boa Forma e ajudam a compreender como 

a estruturação imagética significa nesses textos e, ao significar, de que modo coopera para a 

construção de ethos e imaginários sociodiscursivos.  

 

3.4.4 O Núcleo metadiscursivo (NmD)  

 

Para a abordagem do estrato verbal, utilizamos a análise lexical, com destaque para as 

marcas linguísticas que, no corpus selecionado, relacionem-se à categoria corpo, a uma parte 

(barriga, bumbum, pernas) ou às ações efetivadas no corpo (dietas, exercícios, treinos, dicas 

saúde e beleza). Em vista disso, enfatizamos as entradas lexicais que, no tatear do corpus, 

revelaram-se elementos elucidadores de sentidos (verbos ou formas verbais, adjetivos e 

adjetivações, expressões modalizadoras). Os efeitos de sentido dessas marcas linguísticas 

associados aos efeitos de sentido expressos nas e pelas imagens são utilizados para elucidar os 

imaginários sociodiscursivos expressos no gênero discursivo capa da Revista Boa Forma. 

Tomaremos como referência as categorias verbais (aglutinação de análise lexical + 

marcas lexicais + complementos). Essas marcas dizem respeito a signos linguageiros 

responsáveis pela relativa estabilidade do processo significação do ato de linguagem, resultante 

da articulação entre o Núcleo metadiscursivo (NmD) e as Circunstâncias de Discurso (C de D), 

conforme explicita Charaudeau (2014, p. 37):    

 

Isso nos leva a definir a marca linguística como parte da matéria significante que é 

testemunha formal provisória de um jogo de ajustamento entre um sentido mais ou 

menos estável – resultado de uma atividade metacultural sobre a linguagem (o NmD) 

– e um sentido específico – construído pelas Circunstâncias de discurso – cuja 

combinação propicia da finalidade ou da expectativa do ato de linguagem. 

  

Nesse sentido, as marcas linguageiras são formadas pela junção de duas atividades: a 

estrutural de simbolização referencial da linguagem e a serial, referente ao processo de 

significação. Por um lado, temos a atividade que unirá o signo (verbal, icônico, gestual) a uma 

representação do mundo físico da realidade dos enunciadores. Por outro, a significação que 

articula o signo com representações que sujeitos linguageiros compartilham entre si dentro de 

uma comunidade linguageira específica. Sendo assim, o signo assume as características da 

subjetividade dos participantes do grupo social, passando a representar uma função e um 
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significado específico e próprio desse contexto. Isso liga a produção de sentido das marcas 

linguageiras às expectativas e às circunstâncias de discurso (C de D) (CHARAUDEAU, 2014). 

Ressalte-se que as categorias de língua são índices de restrição, mas não são operatórias 

de modo discursivo. Podemos afirmar, então, que essas marcas se constituem em combinação 

com as marcas de outras categorias “os traços de uma possível caracterização discursiva” 

(CHARAUDEAU, 2014, p. 110), de modo que o seu sentido é construído a partir da sua relação 

com outras marcas materializadas no ato linguageiro.  

Morais (2014), apoiando-se nas discussões de Charaudeau, aponta algumas relações 

necessárias para a construção de sentido de uma marca linguística: a) a relação desta com as 

outras marcas textuais que aparecem no enunciado, b) os diferentes usos (inter)discursivos 

dessa marca em distintos momentos de uma dada situação social, contribuindo para uma 

estabilidade semântica ainda que momentânea (NmD), c) a inclusão e o sentido em outros 

textos, d) as circunstâncias discursivas de materialização da linguagem e e) a expectativa 

discursiva dos sujeitos envolvidos.  

Desse modo, na análise das marcas lexicais nos atos linguageiros das capas da revista 

em estudo, realizou-se os seguintes movimentos: a) mapeamentos de dados para identificação 

do que é episódico ou recorrente nessas construções linguageiras, considerando as diferentes 

entradas lexicais (verbos ou formas verbais, adjetivos e adjetivações, expressões 

modalizadoras), b) categorização do que foi mapeado com a finalidade de apresentar os efeitos 

mais gerais e configuração estrutural do projeto de dizer materializado nessas capas, 

sistematizando-os em quadros. 

Além disso, os dados categorizados são cruzados com elementos textuais (verbais e 

icônicos) e extratextuais, a fim de entender como essas marcas contribuem para a produção de 

certas “constantes de sentido” (CHARAUDEAU, 2014), as quais interferem no processo de 

significação dos atos linguageiros configurados nas capas em análise. A partir disso, 

observamos como as marcas linguísticas somadas ao icônico em evidência nesse gênero 

apontam para certos imaginários sociodiscursivos. 

No tratamento dos atos linguageiros verbais das capas, para melhor empreender as 

análises, usamos a sigla (AL) para referir-se a cada uma das chamadas verbais e enumeramos 

essas chamadas na ordem crescente, obedecendo a sequenciação das capas e contagem de cima 

para baixo, por capa (AL1; AL2; AL3... AL50; AL51; AL52...). Na frente de cada enunciado, 

indicamos a capa de onde foi extraído, usando a sigla (C + numeração da revista), conforme 

Quadro 13, p. 146. 
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3.4.5 Os modos de organização do discurso e produção de efeitos etóticos 

  

  Segundo Charaudeau (2014), os modos de organização do discurso constituem-se em 

princípios de organização da matéria linguística que dependem da finalidade comunicativa do 

sujeito falante. Dito de outro modo, o sujeito comunicante, diante das restrições que configuram 

o contrato comunicacional, utiliza para a concretização de seu dizer, categorias de língua 

ordenadas em função das finalidades discursivas e que podem ser agrupadas em quatro modos: 

enunciativo, descritivo, narrativo e argumentativo. 

  No que tange a tais modos de organização, a proposta de Charaudeau (2014) é de base 

linguística, na medida em que permite ao investigador compreender os modos como princípios 

de organização da matéria verbal estruturada em categorias de língua que significam. Como a 

capa de revista se configura pela multimodalidade, com domínio do icônico e do verbal, 

necessitamos perscrutar os modos de organização sob o ponto de vista dessa materialidade 

significante. Para tanto, a proposta de Mendes (2010; 2013) configura-se como um referencial 

teórico-metodológico adequado para análise, visto que a pesquisadora propõe uma análise do 

estrato icônico e do estrato verbal em modos de organização do discurso. 

  Em nossas análises, selecionamos dois modos de organização por entender que podem 

colaborar com a nossa proposta, quais sejam: o modo enunciativo e o modo descritivo. Além 

disso, por meio do exame dos modos como o discurso se organiza nas capas da Boa Forma, 

buscamos identificar os efeitos etóticos que produzem as diferentes imagens de mulher. 

  Pelo modo enunciativo, notamos como o sujeito falante, mediante a situação de 

comunicação configurada pela capa, apropria-se dos códigos semióticos verbais e icônicos para 

organizá-los em discurso. Além disso, observamos como ele se situa em relação ao seu 

interlocutor, ao mundo que o cerca e em relação ao que diz, configurando três atos locutivos: 

alocutivo (o locutor implica o interlocutor), elocutivo (o locutor localiza seu discurso em 

relação a si mesmo e se responsabiliza por ele) e delocutivo (o locutor deixa a proposição se 

impor como se fosse apenas testemunha do que é dito).  

  Convém ressaltar que, ao tomar a palavra, o sujeito comunicante constrói uma imagem 

de si e do seu interlocutor de sorte que toda maneira de dizer induz a uma imagem e pode 

acomodar ou facilitar um projeto fala. Desse modo, por meio da enunciação é possível revelar 

o ethos dos enunciadores. Para análise do modo de organização enunciativo, atentamos para a 

ocorrência de certas categorias modais, as quais denunciam certas especificações enunciativas 

e, ao mesmo tempo, mostram o comportamento enunciativo do locutor.  
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  A análise via modo descritivo mostraria como os processos de nomeação, qualificação 

e localização-situação se estabelecem nos enunciados verbais e icônicos. Essas configurações 

linguístico-discursivas podem tornar visíveis as imagens de si. Para tanto, observamos como os 

atos de linguagem (verbal e icônico) se organizam, discursivamente, e como eles são encenados. 

Consideramos ainda a posição assumida pelo sujeito linguageiro e a recorrência de 

procedimentos (identificação, construção objetiva do mundo, construção subjetiva do mundo) 

por ele utilizados para atingir seu objetivo comunicativo, segundo o contrato de fala 

estabelecido na capa.  

 

3.4.6 Os imaginários sociodiscursivos 

   

  Imaginários sociodiscursivos dizem respeito aos saberes de conhecimento e de crença 

procedentes das representações sociais e, por meio destas, a sociedade imprime significado ao 

mundo que se lhe apresenta. Dessa forma, imaginários provêm da intersubjetividade das 

relações humanas, se relacionam com processos simbolização afetiva e racional do mundo, por 

isso são testemunhas das identidades coletivas e dos acontecimentos sobre os quais fazem 

julgamentos.  

  Para Charaudeau (2007), imaginários são fundados e veiculados em um espaço de 

interdiscursividade e se realiza por meio da fala. Mendes (2013) observa que imaginários, 

também, concretizam-se em imagens produzidas e projetadas em determinados contextos 

sociais, devendo, portanto, ser considerados verbo-icônicos. Assim como ocorre na 

materialidade verbal, a autora entende que há uma discursividade perpassando a materialidade 

icônica, de modo que é possível, pela imagem, acionar imaginários sociodiscursivos.  

  Nesta investigação, imaginários sociodiscursivos são examinados 1) pela análise dos 

estratos icônicos, utilizando como referência os elementos técnicos da imagem fixa (MENDES, 

2013) e 2) por meio do levantamento de marcas linguísticas que funcionam como Núcleo 

Metadiscursivo (NmD) nos enunciados verbais. Em seguida, os dados provenientes dos dois 

estratos são cruzados e interpretados discursivamente, objetivando demonstrar como a situação 

de comunicação das capas de Boa Forma faz aparecer imaginários sobre o corpo feminino. 

Além disso, relacionamos os saberes engendrados nesses dizeres aos sistemas coerentes de 

pensamentos, de orientação, de condutas e de valores, principalmente, no que tange aos 

cuidados com o corpo.  
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3.5 Reflexões sobre a emergência dos discursos  

 

  Cabe salientar que, do ponto de vista das análises do discurso verbo-icônico das capas, 

mobilizamos categorias linguístico-discursivas para a constituição de uma base teórico-

metodológica referendada, especialmente, nos pressupostos da Semiolinguística como 

possibilidade de identificação de dados recorrentes e episódicos que ajudassem a compreender 

certos efeitos discursivos.  

  Por outro lado, não se deve esquecer que as práticas discursivas existentes em 

determinados contextos definem as condições de possibilidade para o surgimento e validação 

de certos enunciados em detrimento de outros. Desta forma, para pensar as possibilidades de 

emergência do discurso das capas da Revista da Boa Forma, utilizamos conceitos foucaultianos, 

tais como: corpo, modos de subjetivação, biopolítica. Valemo-nos, ainda, das noções de 

sociedade do controle e modulação do corpo e do comportamento, conforme sugeridos por 

Deleuze (1992), por considerar que, atualmente, mídias como as revistas impressas são 

utilizadas como dispositivos propulsores destas práticas. 

  Partimos dos seguintes questionamentos: por que certas imagens de mulher, e não 

outras, são discursivizadas nessas capas? Por que certos saberes atravessam e se atualizam nessa 

prática discursiva (capa de revista)? Que relação poderia haver entre o poder-saber instituído 

nessa materialidade e a emergência de um determinado sujeito na sociedade contemporânea. 

  Segundo Deleuze (2005), na construção foucaultiana, os sujeitos e a sociedade, 

atravessados pelas práticas discursivas, transformam-se na continuidade um do outro e na 

reiteração do espaço-tempo mediante o que se pode ver e o que se pode falar nas práticas 

discursivas, pois “[...] cada formação histórica vê e faz ver tudo o que pode em função de suas 

condições de visibilidades, assim como diz tudo o que pode em função das condições de 

enunciado” (DELEUZE, 2005, p. 87).  

  Dessa maneira, é possível entender porque certos discursos podem materializar-se em 

práticas discursivas como a capa de revista, enquanto construção histórica, e que condições 

possibilitam o surgimento e a permanência dessas práticas discursivas como dispositivos de 

controle e de poder. 
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4 O DISCURSO VERBO-ICÔNICO EM FUNCIONAMENTO EM CAPAS DA BOA 

FORMA 

 

4.1 Caracterização discursiva da Revista Boa Forma 

 

Antes de procedermos a análise do corpus, é necessário discorrer acerca das 

características discursivas gerais da Revista Boa Forma. Entende-se por características 

discursivas as condições de produção em que um gênero é produzido e circula em nossa 

sociedade. Nesta seção, destacamos alguns fatores fundamentais à constituição da Boa Forma, 

do ponto de vista das circunstâncias enunciativas que a configura, baseando na configuração da 

própria revista e em uma cartilha virtual criada pela editora Abril disponível no site da 

Publiabril28 denominada de Mídia Kit Boa Forma que funciona como um guia da revista. 

Nesta investigação, consideramos a Revista Boa Forma como uma mídia impressa, cujo 

papel é produzir e fazer circular informações capazes de causar certos efeitos nos sujeitos 

leitores. Em situações de comunicação específicas como a instituída pela Revista, pode-se dizer 

que as informações nela veiculada implicam processos de produção de discursos 

(CHARAUDEAU, 2013), pois, mais do que sistemas semióticos, elas englobam sistemas de 

valores que comandam o uso social desses signos. 

Outro fato relevante é que, nesse periódico, a informação está relacionada a um campo 

de saber específico: o corpo feminino. Ao tratar da influência do discurso midiático na 

configuração dos corpos humanos, Milanez (2004) considera a revista um dispositivo de 

construção de identidades, pois auxilia na (re)criação da identidade, pela experiência de 

alteridade vivenciada pelos leitores. Segundo o autor, a revista possibilita a constituição de 

corpos modelares e de objetos desejáveis. 

Em sociedades da comunicação ou de controle (DELEUZE, 1992), tal qual a nossa, a 

revista cumpre um papel de conservar e produzir discursos, a fim de fazê-los circular entre os 

leitores. Para Foucault (2012), o ato de escrever, institucionalizado no livro, no sistema de 

edição e no personagem do escritor, pode ser compreendido como lugar de agrupamento de 

discursos para a sua difusão e para o seu controle. Em se tratando de mídias impressas como a 

Revista Boa Forma, essa prática de difusão e controle se liga à estruturação das práticas 

linguísticas, a exemplo das escolhas lexicais, dos procedimentos linguísticos utilizados, do uso 

                                                             
28 Disponível em http://publiabril.abril.com.br/marcas/boa-forma. 

http://publiabril.abril.com.br/marcas/boa-forma
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de certos recursos semióticos como a imagem, enunciativamente, organizados para atingir uma 

determinada parcela da população. 

Numa perspectiva linguística e comunicacional, Charaudeau (2013, p. 104) compreende 

que “todo ato de comunicação se realiza num determinado ambiente físico que impõe restrições 

para a realização desse ato”. Dessa maneira, uma conversa a dois, não seria a mesma coisa que 

um palestrante na presença de um público, da mesma forma que se dirigir ao outro oralmente 

não seria o mesmo que fazê-lo por escrito. Com esses exemplos, o autor quis mostrar que, a 

cada situação de comunicação concernente a um contrato, associa-se um dispositivo particular 

que constitui as condições materiais de realização desse contrato.  

Nesse quadro conceitual, a Revista Boa Forma é um dispositivo particular de encenação 

e veiculação de informação que agencia diferentes práticas discursivas. Essas práticas são 

materializadas com base nas restrições do contrato comunicacional e nas características do 

suporte que as condicionam, nesse caso, a própria revista. Assim, os atos linguageiros 

encenados pela instância midiática são estrategicamente materializados no suporte revista em 

diferentes gêneros discursivos (reportagens, notícias, editorial, entrevista, depoimentos, 

receitas, anúncios publicitários, índice, capa, instruções), os quais corporificam as linguagens 

icônicas e verbais (no caso da revista impressa), por isso são também considerados gêneros 

multissemióticos (KRESS; VAN LEEUWEN, 2016). 

Na Boa Forma, há uma temática geral que orienta o processo de enunciação: a beleza e 

a saúde feminina, guiadas pela apresentação de um padrão corporal. Essa temática, por sua vez, 

se desdobra em diferentes subtemas que formam as seções e são assuntos dos diferentes textos 

que compõem a revista: fitness e esporte, dieta e nutrição, moda e beleza, estilo de vida. Além 

disso, há um encarte denominado de Guia Boa Forma com sugestões de viagens para diferentes 

lugares do mundo como rotas de compras, de práticas esportivas e de vida saudável.  

Argumentos de autoridade são comuns nos textos que compõem as diferentes seções, 

entre eles destacam-se os personal trainers, educadores físicos, atletas, nutricionistas, 

fisioterapeutas, médicos, estilistas, consultores de moda, cabeleireiros, manicures, podólogos e 

modelos. Ao longo das páginas, encontram-se também propagandas, anunciando produtos 

femininos como roupas, acessórios, perfumes e, ainda, suplementos alimentares, academias, 

clínicas, além de produtos e alimentos com a marca da Revista, a exemplo do iogurte Boa 

Forma. Os assuntos, periodicamente, discursivizados descrevem ações que instigam um estilo 

de vida pautado na beleza, na nutrição e no fitness. 
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Na seção fitness e esporte, as reportagens tratam das diferentes modalidades esportivas, 

tais como, os treinos e os exercícios, desde aqueles considerados novidades no cenário da boa 

forma internacional, como aqueles já conhecidos. Os treinos das celebridades e as orientações 

dos profissionais do mercado fitness sobre as formas seguras e eficientes para alcançar os 

objetivos no cuidado com o corpo são também destaques nessa seção. Aparecem, também, dicas 

que estimulam a disciplina e a constância da prática esportiva, ou seja, há um incentivo de que 

todo esforço empreendido no e pelo corpo por meio da atividade física deve ser realizado com 

prazer e assiduidade.   

Em dieta e nutrição, as reportagens abordam assuntos concernentes à alimentação, 

valores nutricionais, receitas fáceis e de baixos valores calóricos, estudos científicos sobre 

alimentação e nutrição e ainda dicas de especialistas (médicos e nutricionistas). Nesses textos, 

encontramos orientações para uma alimentação saudável em casa, nas compras dos 

supermercados, nos restaurantes, no lanche e no trabalho. Na seção moda e beleza, os textos, 

geralmente, discorrem sobre as tendências fitness, os looks que valorizam o corpo; trazem dicas 

sobre os cuidados estéticos para “desenhar as curvas29 e turbinar a autoestima”30 e mencionam 

os tratamentos estéticos não invasivos que podem ser realizados no cotidiano. 

Na seção estilo de vida, apresentam-se temas que tratam da construção da autoconfiança, 

da autoimagem, da saúde feminina e das tendências de comportamentos femininos relacionados 

às rotinas, sonhos, viagens, trabalho, vícios, preocupações, felicidades, entre outros. Nessa 

seção, o destaque é para as consideradas “mulheres reais”, isto é, mulheres que não são 

celebridades e alcançaram um estilo de vida saudável e feliz pela mudança de hábitos (prática 

constante de exercícios; dietas para emagrecer). Nela, leitoras narram suas experiências na 

mudança de um estilo de vida sedentário para um outro fitness e falam dos desafios enfrentados 

para alcançar os resultados almejados, com destaque para o emagrecimento. Dizem, por 

exemplo, quais foram as motivações para trabalhar e, ainda, encontrar energia para malhar e 

manter uma alimentação equilibrada. Dentre as fontes motivadoras apresentadas por essas 

mulheres para a mudança de estilo de vida, o destaque é a própria Revista. 

Embora a temática central do segmento seja o corpo e a estética feminina, a Revista é 

um campo discursivo heterogêneo. Observamos, por exemplo, que os temas apresentados nas 

                                                             
29 Na revista, a palavra “curvas” não se refere às curvas arredondadas do corpo da mulher, a exemplo das curvas 

de Gaby Amarantos, capa 18.3, semelhante às da modelo plus size. No mundo da beleza, ter curvas pode significar 

ser uma mulher “cheinha”, acima das medidas, portanto não se enquadra no padrão de corpo magro, a exemplo 

das modelos de passarela. Nos textos analisados, a maioria das mulheres que aparece nas capas são, extremamente, 

magras, retilíneas, sem curvas. Para fazer parecer curvas, usa-se a estratégia das poses.    
30 Mídia kit Boa Forma, p. 4, disponível em: http://publiabril.abril.com.br/marcas/boa-forma. 

http://publiabril.abril.com.br/marcas/boa-forma
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diversas seções promovem uma dinamicidade de saberes, dentre eles, o empresarial, o médico, 

o nutricional, o psicológico, do senso comum, os quais foram constituídos e dispersos na 

historicidade das relações humanas. Materializados nos atos linguageiros verboicônicos das 

capas, esses assuntos transformam-se em um campo de saber. 

Assim, se considerarmos que a produção dessas capas é orientada por circunstâncias de 

discurso, finalidade comunicativa e demais elementos constitutivos do contrato comunicacional 

capazes de promover uma certa identificação entre aquele que fala (sujeitos que participam da 

produção da Revista) e aquele que escuta (potencialmente, as leitoras da revista), entende-se 

que os atos linguageiros materializados nessas capas mantêm entre si uma coerência fluida já 

que baseiam em saberes relativamente comuns ao EUc e ao TUd.  

Ao trazer esses diferentes saberes em discursos, a Revista investe em uma vontade de 

verdade (FOUCAULT, 2012), podendo exercer sobre os sujeitos leitores um controle mediante 

atos linguageiros formulados acerca do corpo feminino. Trata-se de um modo de ordenação 

discursiva e de distribuição de saberes, visto que as informações, a organização dos temas e das 

matérias, no periódico, apoiam-se em sistemas de práticas institucionalizados sobre a difusão 

do saber, bem ideias cristalizadas sobre cuidados do corpo.  

Ao materializar sentidos que se relacionam com imaginários das leitoras sobre as 

diferentes práticas de cuidados de si, o discurso da BF assumiria um caráter persuasivo e 

sedutor, podendo influenciar no modo de vida dessas mulheres e, ainda, interferir na construção 

de suas subjetividades. 

Sendo assim, a Revista operaria um discurso de normatização de vidas, pois seria capaz 

de influenciar na construção de atitudes e de comportamentos no que diz respeito aos cuidados 

com o corpo feminino. Podemos considerá-lo um discurso relacionado à dimensão biopolítica 

da sociedade de controle, nos termos de Foucault (1988) e Deleuze (1992), uma forma de poder 

sem fronteiras capaz de gerir e regulamentar a vida privada de mulheres, assimilando-a e 

reformulando-a com base em um padrão de estética, de beleza e de saúde. 

 

4.2 O contrato comunicacional na encenação do discurso verbo-icônico em capas da 

Revista Boa Forma 

  

Configuradas como um gênero discursivo do domínio midiático, as capas de revista 

cumprem um determinado papel comunicativo definido pelos aspectos situacionais do ato, os 

quais estabelecem as restrições que codificam esse gênero como uma prática sociolinguageira. 
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O ato comunicativo instaurado por intermédio dos textos analisados, assim como todo ato, põe 

em cena o princípio da alteridade: a existência do outro. Dessa maneira, antes de analisar a 

circunstância de enunciação, é preciso considerar os papéis das instâncias de produção e de 

recepção que intercambiam a relação EU→TU no processo enunciativo do gênero estudado.  

A situação de comunicação que comanda a produção e recepção das capas da Revista 

Boa Forma institui, na esfera situacional, espaço do fazer, os parceiros de troca linguageira: i) 

sujeitos comunicantes (EUc) em instância compósita, formada pela equipe multiprofissional 

que participa da elaboração da capa e ii) sujeitos interpretantes (TUi) constituídos pelos sujeitos 

sociais que assinam e compram a revista, os que têm acesso à capa em bancas, páginas da 

internet ou espaço em que ela circula, sejam eles mulheres ou não.  

Na esfera discursiva, espaço do dizer, participam os sujeitos protagonistas desdobrados 

em: a) sujeito enunciador (EUe) fundado pela enunciação verbal e icônica da capa e b) sujeito 

destinatário (TUd) representado pela imagem de possíveis interlocutores fabricada pelo EUe 

como destinatário idealizado, público-alvo e potencial leitor da revista. Na constituição do 

sujeito enunciador das/nas capas da Boa Forma, devemos levar em consideração o papel das 

celebridades que emprestam sua imagem para compor uma outra imagem (MENDES, 2010), 

cuja representatividade relaciona-se com a proposta discursiva da revista. Essas mulheres 

possuem identidades sociais e discursivas que podem interferir na recepção desses textos.  

Em um tópico do Mídia Kit Boa Forma (2016), os idealizadores descrevem o perfil de 

mulher que a revista objetiva atingir: busca novos desafios, seja em perder peso ou adotar um 

estilo de vida novo; tem energia que contagia outros e os influenciam a experimentar uma vida 

saudável juntamente com ela; é vaidosa e preocupa-se com o corpo, pois entende que ele é a 

vitrine de sua disciplina e de suas conquistas; reconhece as celebridades como inspiração de 

beleza. Por uma questão didática, resumimos esses papéis linguageiros no quadro abaixo: 

 

Quadro 6 – Síntese dos sujeitos do discurso no contrato comunicacional das capas da Revista 

Boa Forma 

SUJEITOS DO 

DISCURSO 

SUJEITOS DO DISCURSO NO CONTRATO COMUNICACIONAL DAS 

CAPAS DA BOA FORMA 

EUc (Sujeito 

Comunicante) 

O EUc é uma instância compósita formada por todos os que participam da 

elaboração da capa da revista: Conselho Editorial, diretores de operação, de 

planejamento, controle e operações, de publicidade, de marketing, de vendas, de 

conteúdo, de tecnologia, fotógrafos, repórteres, diagramadores. 

EUe (Sujeito 

Enunciador) 
O EUe é instituído pela enunciação verbal e icônica da capa. 
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TUd (Sujeito 

Destinatário) 

O TUd é a imagem fabricada pelo EUe como destinatário idealizado, público-alvo 

e potencial leitor da revista.  

TUi (Sujeito 

Interpretante) 

O TUi é constituído pelos sujeitos sociais que assinam e compram a revista, os que 

tiveram acesso à capa em alguma banca, página da internet ou espaço em que a 

revista circula, sejam eles mulheres ou não. 

 

O sujeito comunicante inicia o processo de produção da capa da revista por meio de atos 

de linguagem encenados em função de uma intencionalidade: anunciar aos leitores as principais 

reportagens que se encontram desenvolvidas no interior do periódico como o objetivo de 

divulgar e vender a revista. Pelo fato de serem jornalistas profissionais engajados no mercado 

midiático do segmento revistas, eles sabem que o sucesso de venda está, em parte, relacionado 

com o resultado do projeto de fala dessas capas.  

Esses sujeitos sociais, portanto, elaboram seu projeto de dizer, referendando-se no 

público-alvo que pretende alcançar e na idealização do perfil do interlocutor. Com base nessa 

representação, utilizam-se de um conjunto de estratégias discursivas31 que, numa visada de 

informação, funda um sujeito enunciador detentor de saberes relacionados a assuntos sobre 

beleza feminina, saúde, estética corporal e estilo de vida baseado na prática de exercícios.  

Sendo assim, a intencionalidade que rege o contrato sociocomunicativo das capas da 

Boa Forma é “fazer saber”, esclarecer algumas mulheres acerca de cuidados do corpo e da 

saúde. Trata-se de um processo de interação discursiva que institui, na esfera de recepção, um 

sujeito destinatário formado, especialmente, por um público feminino que, segundo julgam os 

enunciadores, “deve saber” sobre determinados cuidados de si. 

Essas capas encerram uma intencionalidade sociodiscursiva informativa ao anunciar as 

principais manchetes das matérias contidas no interior da revista. Comumente, alguns assuntos 

se destacam dos demais por uma manchete mais elaborada, seja pelo tamanho, pelo estilo ou 

pela cor da letra, no intuito de atrair a atenção do interlocutor. Os assuntos secundários 

aparecem com letras em tamanho menor, distribuídos na capa em lugares estratégicos.  

De um modo geral, esses enunciados estão organizados nas laterais esquerda e direta e 

na base inferior da capa, pois, no centro, aparece a imagem de celebridades femininas 

reconhecidas no cenário midiático nacional ou internacional. Na base superior, encontra-se o 

nome da revista que varia na cor, mas mantém um padrão de tamanho e fonte. O conjunto desses 

                                                             
31 Outras estratégias discursivas encontradas nas capas da Boa Forma serão analisadas posteriormente, atentando 

para os objetivos e os problemas de pesquisa. 
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elementos constitui uma unidade discursiva trabalhada em dois níveis – o icônico e o verbal, 

conforme exemplos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas capas da Boa Forma, observamos uma organização estrutural recorrente, mas não 

aleatória, já que todos os elementos foram, estrategicamente, planejados visando certos efeitos 

de sentidos. O nome da revista, por exemplo, em todo o corpus, aparece centralizado no topo 

da capa e o que varia, de uma edição para outra, é a cor da letra, que, geralmente, harmoniza-

Figura 7 – Capa 13, edição 348 de 

outubro de 2015 

Figura 8 – Capa 14, edição 351 de 

janeiro de 2016 

Figura 5 – Capa 1, edição 327 de 

janeiro de 2014 
Figura 6 – Capa 6, edição 336 de 

outubro de 2014 
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se com a cor de algum elemento do texto (enunciados verbais, roupas, acessórios, entre outros), 

como é possível observar nos exemplares acima. 

As chamadas das reportagens internas encontram-se distribuídas nas margens esquerda, 

direita e, às vezes, na base inferior, com um enquadramento que as desconecta32, haja vista os 

espaços entre elas, as cores, os tamanhos e as fontes. A desconexão marcada pelo espaço em 

branco dos enunciados das chamadas é comum em todas as capas investigadas. Sobre essa 

estruturação, inferimos ser uma forma de mostrar para o interlocutor que ele pode iniciar a 

leitura pela matéria de maior interesse, posto que há uma relação de descontinuidade entre elas. 

Em 88,9% das capas analisadas (do total de 20 capas, 2 não apresentam uma paisagem 

como plano de fundo), o plano de fundo é uma paisagem que, de certo modo, coopera com o 

processo de enunciação ao criar uma situacionalidade para o plano de dizer. Na capa 6, por 

exemplo, a figura-fundo justifica o modo como a atriz Letícia Spiller se veste, pois mar e praia 

são lugares adequados para o uso de biquíni e de exibição do corpo. Semelhantemente, na capa 

14, o plano de fundo, ainda que desfocado, lembra uma paisagem natural que poderia ser de 

uma mata, floresta, lugar de aventura ou de desafios. A paisagem natural auxilia na atribuição 

de sentido à imagem da atriz Alinne Moraes, às roupas que usa e aos acessórios que adornam 

seu corpo. Na capa 13, a imagem da cidade praiana vista de um lugar alto é uma motivação 

para o projeto “Desafio de verão”: em se tratando de um país tropical como o Brasil, o senso 

comum nos faz lembrar que verão é período de intensas viagens para os litorais, o que 

justificaria participar de um projeto que visa melhorar as formas corporais para exibi-lo. 

A imagem central das capas da Boa Forma, em cada edição, é uma celebridade feminina 

reconhecida nacional ou internacionalmente (atrizes, modelos, apresentadoras, atletas). Essas 

mulheres se apresentam com o corpo à mostra e, ao lado da imagem de cada uma delas, aparece 

um enunciado verbal que, no geral, descreve os cuidados realizados no corpo e, 

consequentemente, em sua vida, por meio da prática de diferentes modalidades esportiva, 

dietas, uso de produtos e cuidados estéticos, aponta a idade e, às vezes, a quantidade de filhos.  

A título de exemplo, na capa 6 da edição 336 de outubro de 2014, a imagem central é 

da atriz Letícia Spiller que exibe o corpo em um biquíni, mostrando-se em forma, sensual e 

feliz. O enunciado verbal AL43 “Letícia Spiller conta o que come e como malha para ter esse 

corpo aos 41 anos” informa sobre a idade da atriz e as duas práticas de cuidados que ela realiza: 

                                                             
32 Usamos a expressão desconecta/desconexão para nos referir ao distanciamento espacial entre os enunciados 

verbais (chamadas das reportagens internas). Entendemos que, embora segmentados, esses enunciados, orientados 

pela situação comunicativa do gênero capa de revista, relacionam entre si e entre os demais elementos icônicos 

na/para a produção de sentidos.  
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alimentação e exercícios. Desse modo, além de inspiração de beleza, a imagem dessas mulheres 

pode motivar à adesão a um estilo de vida baseado em dietas e na prática de exercícios.  

Embora consideramos prática recorrente a indicação da idade dos sujeitos que são 

entrevistados em textos jornalísticos. Nessas capas essa informação (idade) pode estar 

relacionada à ideia de rejuvenescimento e longevidade do corpo, espaço a ser cuidado e 

transformado pelos recursos tecnológicos disponível, com destaque para os apresentados nas 

capas dessa revista. Ao informar a idade, como ocorre em AL1 “Angélica, 40 anos, 3 filhos 

[...]” ou em AL24 “Giovana Antonelli, 38 anos, aposta no CrossFit para manter a forma” (grifos 

nosso), a intenção é sugerir a longevidade alcançada por essas mulheres que cuidam do corpo 

para permanecerem jovens, saudáveis e bonitas. Nesses enunciados, o corpo é alvo de um 

discurso de “controle-estimulação” (FOUCAULT, 1996) a fim de trabalhá-lo, produzi-lo, 

apresentando às leitoras maneiras adequadas de agir para obterem juventude e longevidade. 

Outra característica relevante do corpus, é o uso de três a quatro cores diferentes por 

capa. Essas cores são utilizadas para demarcar distintos elementos, relacioná-los, distanciá-los 

ou mesmo organizar a estrutura textual. Na figura 4, edição 327 de janeiro de 2014, a cor do 

nome da revista traz as cores do maiô usado pela apresentadora Angélica – azul e preto. A 

combinação de cores funcionaria tanto para destacar o nome da revista quanto para realçar a 

imagem da personalidade representada, fazendo-os predominar em relação aos demais 

elementos semiológicos.  

Na diagramação geral dos textos, a saliência da imagem da mulher é criada por meio de 

dois efeitos: a sobreposição da personalidade representada em relação aos demais elementos da 

capa (a cabeça das personalidades midiáticas está sempre sobreposta ao nome da revista, por 

exemplo); a ênfase sugerida pelo contraste entre primeiro e o segundo plano (o segundo plano 

é quase sempre desfocado para fazer sobressair os elementos do primeiro plano). 

Essa cuidadosa composição verbal e visual transforma a capa da Boa Forma num projeto 

enunciativo em que os aspectos comunicacionais e discursivos são comandados pelos índices 

da esfera situacional. Dito de outro modo, os sentidos e os efeitos de sentido produzidos pelos 

códigos semiológicos das capas são determinados pela finalidade comunicativa, pela identidade 

dos parceiros linguageiros, pelo domínio de saber veiculado pela Revista e pelo dispositivo 

usado na interação, nesse caso, o gênero capa de revista.  

Com base nisso, podemos sintetizar que as capas das revistas analisadas têm por objetivo 

apresentar a edição ao leitor e, ao mesmo tempo, convencê-lo a comprar a revista. Para Scalzo 

(2006, p. 62), uma boa revista “precisa de uma capa que a ajude a conquistar leitores e os 
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convença a levá-la para casa. Capa é feita para vender revista e o produto anunciado. Por isso, 

precisa ser o resumo irresistível de cada edição, uma espécie de vitrine para o deleite e a sedução 

do leitor”. Em relação às capas da Boa Forma, observamos que, embora a intencionalidade 

comunicativa seja garantir a venda de exemplares, o discurso não se dirige a todas as mulheres 

indistintamente. No espaço social de circulação do periódico, esse discurso é pensado para uma 

fração determinada do público feminino, isto é, não são todas as mulheres indistintamente que 

a capa pretende alcançar, mas um público que se identifica ou podem ser suscetíveis a 

identificar-se com o estilo e o posicionamento desse instrumento midiático.  

 

4.2.1 Análise dos estratos icônicos  

 

Para analisar os estratos icônicos, pautamo-nos nos elementos técnicos da imagem fixa 

– elementos plásticos, planos, ângulos, pontos de vista e funções de molduras – propostos na 

grade de Mendes (2013). Essas categorias possibilitaram acessar indícios icônicos, marcados 

explicitamente ou insinuados nos enunciados visuais das capas e sinalizaram o engajamento 

dos sujeitos na encenação linguageira, configurando os modos de organização discursiva e os 

efeitos de sentido produzidos. Com base nesses elementos, garimpamos e sistematizamos em 

grades marcas de regularidades, as quais apontavam para modos de organização discursivos:  

 

Quadro 7 – Mapeamento das recorrências nos estratos icônicos e descrição dos efeitos 

discursivos predominantes 

Mapeamento de 

recorrências   
Efeitos discursivos produzidos 

Composição vertical, 

enquadramento total e 

saliência da figura 

feminina. 

A figura feminina enuncia uma posição de influência e age sobre o TUd, atribuindo 

a si mesmo e aos outros papéis linguageiros numa relação EU → TU. 

Celebridade feminina é a 

imagem principal da 

capa. 

Na organização icônica predomina atividade de nomeação – função do modo de 

organização descritivo: figura feminina possui atributos (físicos, comportamentais 

e valorativos) capazes de enquadrá-la no mundo da Revista Boa Forma. 

Elementos 

composicionais na 

caracterização da figura 

feminina. 

A personalidade representada atribui a si um papel social e discursivo que a autoriza 

interpelar o TUd para si mesma e para a enunciação da capa. 

Luminosidade com 

incidência no corpo 

feminino. 

A luminosidade faz o corpo sobressair como centro de interesse na imagem da 

mulher, funcionando como procedimento discursivo alocutivo. 

Contraste, saturação e 

combinação de cores. 

Ao fazer sobressair o icônico e o verbal para captar a atenção do TUd, a cor é um 

procedimento enunciativo alocutivo com modalização interpelativa; ao proceder a 

identificação da mulher de Boa Forma, é um procedimento discursivo de 

configuração descritiva.  
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Uso do plano americano 

e do plano total na 

representação da imagem 

da mulher. 

Trata-se de um procedimento discursivo alocutivo porque aproxima o mundo do 

EUe ao do TUd, visando inserir este último na enunciação da capa; funciona 

também como procedimento de organização descritiva, pois o enquadramento da 

imagem em tamanho grande particulariza atributos do corpo feminino, nomeando-

as numa caracterização identificatória. 

Ângulo de visão média. 

Esse ângulo possibilita que EUe e TUd participem da mesma linha de olhar como 

se ambos integrassem o mesmo mundo. Isso causa um efeito de proximidade, 

intimidade, cumplicidade entre destinatário e enunciador. Sobressai, portanto, a 

modalidade alocutiva, já que o sujeito destinatário é, discursivamente, implicado 

no mundo do sujeito enunciador. 

Olhar frontal e 

direcionado para o 

interlocutor. 

O olhar direto nos olhos insere o TUd nas cenas enunciadas, fazendo-o sentir-se 

integrante do mundo retratado nas capas. Além disso, causa um efeito que demanda 

desse TUd uma (re)ação. 

 

Em relação aos elementos plásticos, avaliamos, capa a capa, as características 

composicionais33, a incidência da luminosidade e a gama de cores. Nessas capas, a recorrência 

da composição vertical com um enquadramento total enfatiza a celebridade feminina como 

figura principal. Além disso, o tamanho, a localização e saliência da imagem feminina 

colaboram para o seu destaque em relação aos demais elementos. 

Na composição da figura feminina, observamos o predomínio de linhas verticais 

reforçado pelo formato retangular da própria capa que produzem efeito de verticalização da 

imagem principal. Tal formatação produz o efeito de altura, de delineamento e alongamento do 

corpo feminino, ao mesmo tempo em que traduz a altivez e força da mulher representada. Essa 

forma de organização da imagem da mulher a faz sobressair como figura principal e funciona 

como mecanismo de atração do olhar do observador, garantindo uma visão total da capa. 

Apresentamos, a seguir, quatro exemplos que ilustram a repetição desse acontecimento: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                             
33 Para maiores esclarecimentos, consultar o Quadro 10 – Descrição dos elementos plásticos das imagens do 

corpus, no apêndice, p. 135. Essa grade apresenta a descrição sucinta dos elementos plásticos das imagens de cada 

uma das capas que constituem o corpus de investigação.  

Figura 9 – Capa 4, edição 333 

de outubro de 2014 

Figura 10 – Capa 7, edição 

337 de outubro de 2014 
Figura 11 – Capa 13, edição 

348 de outubro de 2015 
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Ao se destacar na capa, a imagem da mulher funciona como um atrator que exerce um 

controle sobre o olhar do interlocutor, direcionando-o para o que deve ser visto. Por seu efeito 

verticalizado, a imagem da capa faz o olhar do TUd percorrer o espaço inteiro, favorecendo a 

visão tanto da mulher quanto dos enunciados que estão organizados em volta do seu corpo. 

Nessa situação enunciativa, a figura feminina assume também a posição discursiva de sujeito 

enunciador que influência e age sobre o sujeito destinatário num comportamento alocutivo, 

atribuindo a si mesmo e aos outros papéis linguageiros numa relação EU→TU.   

Além disso, as mulheres representadas nessas capas possuem características bastante 

comuns: são celebridades femininas que exercitam cuidados com o corpo e com a saúde, por 

isso são magras, belas, saudáveis e felizes, conforme dados levantados no quadro 10 (p. 135). 

Embora descritos verbalmente, essa caracterização é também realizada no plano icônico, 

especialmente, pelos aspectos composicionais que traduzem certas características físicas, 

valorativas e comportamentais. Desse modo, é a capacidade de enunciar esses atributos que 

enquadram essas mulheres e não outras no universo discursivo da Revista Boa Forma. 

Nas imagens analisadas, as indumentárias como roupas como biquínis, maiôs, sunquínis 

plus size, blusa cropped, uniformes de exercícios específicos (boxe, corrida, ginástica, etc.) e 

acessórios como pulseiras, brincos, luvas, são subsídios que, além de compor o arranjo estético, 

servem para exibir o corpo feminino e, junto aos demais elementos, produzem certos 

significados, auxiliando na construção da figura de mulher que se deseja apresentar: de 

sensualidade, de sedução, de esportiva, de romântica, de misteriosa, entre outros.  

Em relação às cores, nota-se o uso frequente de contrastes, saturações e combinação que 

criam uma harmonia entre as informações verbais e icônicas. Os efeitos disso é que nenhum 

elemento da capa (enunciados verbais ou imagens) fica anulado, mas sobressai segundo o grau 

de importância de cada um.  Dessa maneira, assim como ocorre em muitos outros gêneros 

textuais, nas capas, as cores constituem uma sintaxe visual (GUIMARÃES, 2000), pois 

funcionam como subsídios importantes para produção e transmissão de informações, geração 

de sentidos.  

Segundo Guimarães (2000, p. 86), a cor, como uma sintaxe visual, adquire “no seu papel 

de informação cultural, a função de texto, neste sentido carregado de simbolismo”, ou seja, a 

cor pode configurar-se numa construção simbólica. Nesse sentido, não deve ser tratada como 

elemento de complementação secundária, mas como um importante dado para compreensão do 

discurso icônico.   
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Dentre as cores utilizadas nos textos investigados, destacam-se as seguintes: o vermelho 

de variados tons, utilizado, especialmente, no nome da revista, nas roupas, no esmalte, nos 

acessórios; o preto e o branco também estão presentes nas roupas e, com mais frequência, nos 

enunciados das chamadas; o amarelo e o laranja, geralmente usados para realçar enunciados; a 

rosa, habitual na composição de elementos verbais e de roupas; o azul em diferentes tonalidades 

é frequente em roupas, acessórios, plano de fundo e letras.  

O vermelho, por ser uma cor quente e energizante, traz os elementos da capa para o 

primeiro plano, garantindo-lhes um certo destaque. Além disso, a cor vermelha pode também 

estar associada aos efeitos de sensualidade, de poder, de energia (especialmente a energia 

advinda da prática esportiva), sentidos bastantes explorados nesses exemplares. 

Observamos que as cores pretas e brancas, quando usadas juntas, criam contrates e 

destacam os diferentes elementos das capas. Nas capas 2 e 13, por exemplo, o uso do preto e 

do branco, além de produzir efeitos de luminosidade, serve para realçar e fazer sobressair 

elementos icônicos e verbais.  Em outros textos, o branco produz ainda efeitos de tranquilidade, 

de paz, de simplicidade e favorece o destaque de outras informações, a exemplo do que ocorre 

nas capas 2, 3, 16 e 18.1. A cor preta, bastante utilizada nas roupas, também sugere seriedade, 

elegância e sensualidade, atributos que se deseja construir para as celebridades.  

O amarelo e o laranja são cores vibrantes que servem tanto para destacar enunciados e 

dados das imagens quanto para sinalizar otimismo, energia, movimento, alegria, a exemplo da 

imagem enunciada de Débora Secco, capa 7. A cor rosa, bastante explorada na capa 11, serve 

para enfatizar enunciados e reforçar os efeitos de delicadeza, feminilidade, romantismo, 

suavidade, leveza sugeridos na construção da imagem da atriz Tainá Müller.  

O azul prevalece em mais de 40% das capas analisadas, principalmente naquelas cuja 

figura-fundo é o mar. Segundo Guimarães (2000), a predominância do azul assinala a entrada 

nos domínios mais profundos do espírito e uma das suas qualidades mais sutis é a aspiração, o 

desejo. Nos textos investigados, o uso da cor azul está associado a sentimentos como confiança, 

serenidade, quietude, leveza, efeitos sugeridos na imagem que se constrói da atriz Letícia 

Spiller, na capa 6. Essa cor relaciona-se também a valores, popularmente, atribuídos como 

dever, beleza e habilidade, acentuados no dizeres das capas 1, 3 e 6.  

De um modo geral, no arranjo composicional dessas capas, as cores são elementos 

constitutivos de seu projeto enunciativo e elucidativas na produção de discursos ao reforçar e 

ressaltar certos significados em detrimento de outros. Assim, ao fazer sobressair o icônico e o 

verbal para captar a atenção do interlocutor, a cor configura-se como um procedimento 
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enunciativo alocutivo com modalização interpelativa. Em outros momentos, ao compor roupas 

e planos de fundo, a cor auxilia no processo identificação da mulher da capa de Boa Forma, 

funcionando como um procedimento discursivo de configuração descritiva. 

A luminosidade, por sua vez, é um elemento que sempre recai sobre as partes desnudas 

do corpo, tais como busto, ombros, braços, bumbum, pernas, cabelos e, notadamente, sobre a 

face, criando contrastes que as destacam como centros de interesse. Deste modo, a luz funciona 

como um procedimento discursivo alocutivo, pois, ao ser usada em partes específicos do corpo, 

fazem com que elas se sobressaiam em relação às demais, atraindo o olhar do interlocutor. 

Segundo dados mapeados no Quadro 10 (p. 135), as imagens construídas das 

celebridades apontam para algumas semelhanças entre as mulheres representadas nessas capas: 

em geral, cuidam do corpo, da saúde, são magras, belas, felizes, autoconfiantes, vaidosas. Isso 

poderia estar relacionado à criação de grupos de interesses. Entretanto, os elementos 

composicionais, tais como cores, vestuários, acessórios, cenários (plano de fundo), expressões 

corporais e, especialmente, faciais, relacionados aos enunciados verbais fazem uma descrição 

da personalidade representada como uma mulher singular. Portanto, são traços que servem para 

diferenciar e individualizar essas mesmas mulheres. Para melhor compreender esse processo de 

individualização, analisamos a construção discursiva das capas 2, 5, 14, e 18.1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Capa 2, edição 329 de 

março de 2014 

Figura 13 – Capa 5, edição 335 de 

setembro de 2015 
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Na capa 2, a atriz Dira Paes é representada como mulher bela, sexy, poderosa, sedutora, 

forte e segura. Para a constituição desse efeito, cooperam diferentes elementos semiológicos, 

tais como o cenário, o enquadramento diagonal, a posição em que a atriz é fotografada, a 

expressão corporal e facial, vestuário, adereços, a cor vermelha do esmalte. Esses elementos 

são reforçados pelo enunciado verbal AL9 “Dira Paes, beleza natural, sexy e poderosa”. Trata-

se de um procedimento de organização descritiva do discurso realizado por um processo de 

nomeação com uma identificação específica (nome da atriz) e genérica, pois apresenta 

características físicas e comportamentais que a individualiza.  

Nesse enunciado, é interessante avaliar os sentidos “exóticos” que palavra “natural” 

poderia assumir, visto que, se ponderarmos informações extratextuais como Dira Paes ser nativa 

do estado do Pará, lugar de belezas exóticas, como a indígena, por exemplo. A beleza de Dira 

seria, então, uma espécie de beleza diferente: a natural. Funcionaria como uma leve variação 

do padrão, não sendo branca, mas, ainda assim, considerada bonita. 

A capa 5, sobressai a imagem de mulher sensual de Grazi Massafera, potencializando 

um atributo prévio já construído da modelo na mídia brasileira. Além disso, expressões 

corporais, com destaque para o meio sorriso e para o olhar, a posição dos braços, a roupa e os 

acessórios materializam efeitos de sensualidade, de ousadia, de ostentação e de beleza. No 

enunciado verbal, AL33 “Grazi Massafera, 31 anos, 1 filha. Saiba o ela faz para ter este corpo 

es-pe-ta-cu-lar!”, na primeira parte, observamos uma construção descritiva ligada ao processo 

Figura 14 – Capa 14, edição 355 de 

janeiro de 2016 

Figura 15 – Capa 18.1, edição 361 de 

novembro de 2016 
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de nomeação que traça uma identificação específica da modelo. Na segunda, a construção 

linguageira é um ato alocutivo com a modalização injuntiva, uma vez que o sujeito enunciador 

estabelece no seu enunciado a ação “saber” que deve ser realizada pelo sujeito destinatário.  

No que se refere à capa 14, atribui-se à atriz Alinne Morais a imagem de mulher atraente, 

misteriosa, sensual, aventureira. O enunciado verbal AL97 “Alinne Morais conta como 

eliminou os 20 Kg da gravidez”, além de prestar uma informação sobre a figura principal, 

organiza, discursivamente, uma construção descritiva de nomeação que a identifica como 

mulher determinada, pois superou os problemas causados no corpo pela gravidez, evitando a 

deformação deste. 

Já na capa 18.1, a figura da atriz Sophia Abraão enuncia a imagem de mulher romântica, 

meiga e sensual. Os atos linguageiros AL120 “#amo minha boa forma” e AL121 “Elas mostram 

que para estar prontas para o biquíni não precisam seguir regras”, por sua vez, constroem uma 

imagem de mulher satisfeita e segura com o corpo que tem. Observa-se nesses enunciados e, 

ainda, na proposta de construção dessa edição da Revista, pela elaboração de 3 capas (3 capas, 

3 padrões), a intenção de se afastar dos padrões. Na verdade, o corpo da atriz, consoante a 

imagem, já é magro e é o “ideal”, ou seja, não há variação, pois os “padrões” seguem os mesmos 

de beleza e de saúde já apresentados nas demais capas. 

Nessas capas, a imagem, tratada como ato de linguagem, discursiviza um sujeito 

particular e único: apesar de todas serem celebridades midiáticas, socialmente são mulheres 

com uma vida particular (solteiras, casadas, idades diferentes, com filhos, praticam esportes de 

distintos tipos segundo gostos e necessidades, perfis diversos). Entretanto, essas mulheres se 

assemelham por possuírem comportamentos, atributos corporais e valores, especialmente, 

estéticos, comuns: tem energia e disposição para exercícios, cuidam do corpo, preocupam-se 

com a beleza, são vaidosas, são magras, são sensuais, são disciplinadas na alimentação. 

 Em síntese, as diferentes imagens construídas para a mulher de Boa Forma, seja pelo 

modo como vestem-se, posam, insinuam-se, expressam-se por meio do corpo, da face, do olhar, 

do sorriso, seja por sua representação social, enunciam traços sociais de discursivos da 

identidade feminina. A combinação desses traços identitários – sociais e discursivos – traduz-

se em diferentes ethé que, de certa forma, atribui à mulher essa mulher um poder que a autoriza 

instar e influenciar o interlocutor para o discurso das capas e, consequentemente, da revista.  

Dentre os ethé garimpados nas imagens das capas, destacam-se i) o ethos de celebridade 

atribuído a todas as mulheres das capas; ii) o ethos de beleza mostrado pela modelo Gisele 

Bündchen (C12), iii) o ethos de saúde como o suscitado para a atriz Letícia Spiller (C6); iv) o 
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ethos de fitness tecido para a personal trainer Bella Falconi (C18.2); v) o ethos de sensualidade, 

a exemplo da imagem de si construída pela modelo Grazi Massafera (C5); vi) o ethos de 

sedução sugerido pela atriz Dira Paes (C2), vii) o ethos de felicidade mostrado da cantora Gabi 

Amarantos (C18.3), viii) o ethos de romântica insinuado pela atriz Tainá Müller (C11) e ix) o 

ethos de vaidade enunciado pela atriz Alinne Moraes (C14).  

Tratam-se de imagens de si construídas no plano imagético, mas reforçadas e (re) 

construídas nos enunciados verbais, que cruzam e inter-relacionam para a construção da 

identidade feminina. Sobre cada uma dessas imagens trataremos em um tópico específico.  

Vale destacar que as quatro capas listadas acima resumem as diferentes posições em que 

as personalidades midiáticas são fotografadas: em pé (posição que corresponde a 83,3% das 

capas analisadas), sentada, de perfil e frontal. Essas posições ajudam exibir partes do corpo que 

se deseja pôr em relevo: busto, abdômen, barriga, cabelos, pernas, o rosto, o bumbum, braços, 

entre outros. Porém, em qualquer posição, até mesmo de perfil, a face e o olhar, em todas as 

imagens investigadas, são mostradas frontalmente. Essa configuração traduz, de certo modo, a 

importância do icônico, numa sociedade do visual, que se comunica, se interage e se relaciona 

por meio dos olhos, especialmente quando se trata de uma relação mais íntima como a que se 

procura construir por meio dos textos dessas capas. 

A organização frontal favorece a constituição de um processo de interatividade entre 

enunciador e destinatário, pois permite a ambos compartilharem olhares. Novamente, a 

apresentação icônica sugere a modalização alocutiva do/no discurso icônico, já que é uma forma 

do sujeito comunicante (EUc) posicionar-se, discursivamente, como um sujeito enunciador 

(EUe) que, por meio do seu dizer, nesse caso, o olhar, agir sobre o TUd, a fim de impor um 

comportamento, uma (re) ação. 

Assim, a construção discursiva do sujeito enunciador, especialmente, pelo olhar, faz 

parecer que esse atribui a si mesmo um estatuto que o autoriza interpelar: sabe-se celebridade, 

enquadra-se em um padrão de beleza, realiza ações para atingir esse padrão. O sujeito 

destinatário pode reconhecer isso e reagir positivamente à interpelação por se identificar social 

e discursivamente com a cena representada: sabe-se mulher que precisa conhecer e praticar 

cuidados de si, a fim de atingir ou manter um certo padrão de beleza.  

Outro elemento que se destaca no projeto icônico é o ponto de vista. Em todos os 

exemplares analisados, a abordagem da cena é frontal como se o observador a olhasse de frente. 

Dessa maneira, o destaque é conferido à celebridade feminina cuja imagem é sempre 

representada ou, no formato do plano americano, que permite a visualização do corpo a partir 
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da altura dos joelhos, e, às vezes, no plano total, que registra o corpo por inteiro e impede uma 

visão ampla do espaço à sua volta.  

A escolha desses dois planos – americano e total – produzem um efeito discursivo 

alocutivo porque aproxima o mundo do locutor daquele do interlocutor, visando inserir este 

último na enunciação da capa. Funcionam também como procedimentos de organização 

descritiva, pois o enquadramento da imagem em um plano grande particulariza e detalha 

atributos do corpo feminino, nomeando-os e qualificando-os.  

Esse processo de nomeação e qualificação do corpo, pelo icônico, realiza-se baseado 

em representações, construções imaginárias, normatizações e consensos socialmente 

compartilhados sobre a beleza feminina. Assim sendo, o icônico é organizado de forma a fazer 

sobressair o corpo magro, definido, o bumbum levantado sem estrias ou celulites, o abdômen 

trincado, pele e cabelo bem cuidados e bonitos, expressões de alegria34. 

O ângulo de visão média, por sua vez, apresenta a cena da capa como se ocorresse à 

altura dos olhos do interlocutor, causando um efeito de naturalização do evento representado. 

O uso desse ângulo permite que locutor e interlocutor participem da mesma linha de olhar como 

se ambos integrassem o mesmo mundo. Isso causa um efeito de proximidade, intimidade, 

cumplicidade entre o leitor da capa e o enunciador. Sobressai, portanto, a modalidade alocutiva, 

já que o sujeito destinatário é, discursivamente, implicado no mundo do sujeito enunciador.   

Outro elemento importante na constituição da imagem da capa é a configuração em 

moldura abstrata. Embora não constatemos a existência linhas, figuras ou traços que delimitam 

as imagens, a capa em si, pelo formato retangular e por sua posição vertical, define a fronteira 

e a cena do texto. Essa moldura-limite (AUMONT, 1993) desenha a capa da Revista Boa Forma 

em um domínio composto por códigos semiológicos verbais e icônicos, cooperando para o 

enquadramento do elemento mais importante: o corpo da celebridade feminina. Por 

conseguinte, assume uma função retórica (AUMONT, 1993), pois, ao delimitar o conteúdo 

representativo da capa e a própria capa em si, organiza-a como um todo discursivo. 

Por fim, em relação à organização da dimensão técnica da imagem, nas vinte capas 

analisadas, conforme informações mapeadas nos Quadros 10 (p. 135), 11 (p. 142) e 12 (p. 144), 

a recorrência de certos elementos revelam os modos de organização discursivo do/no icônico 

                                                             
34 Em se tratando de capas, uma produção digitalizada, sabemos que a organização do icônico (imagem da mulher) 

é realizado através de intervenções de programas como photoshop, ferramentas que servem, exatamente, para 

manter o padrão ideal, que nem sempre está nas próprias mulheres ideais da revista. 



103 

 

 

 

 

capazes de produzir sentidos e efeitos a serviço da finalidade da situação de comunicação 

constitutiva do gênero capa de revista e da Revista Boa Forma de um modo geral. 

Então, o icônico, no projeto de dizer das capas da Revista Boa Forma, são atos 

linguageiros que, estrategicamente, funcionam como componentes de organização discursiva 

que assinalam para diferentes ethé e imaginários sociodiscursivos. Ressalte-se ainda que, 

embora reconheçamos a autonomia do icônico na produção de sentido, a situação de 

comunicação e a caracterização genérica capa de revista impõem restrições que o subordina ao 

verbal. Desse modo, na seção seguinte, empreendemos o levantamento e a análise dos dados 

verbais para, em seguida, realizar a intersecção icônico-verbal. 

 

4.2.2 Análise dos estratos verbais 

 

Nas análises dos estratos verbais, examinamos marcas linguísticas/lexicais utilizadas 

pelo sujeito enunciador que, no projeto de dizer das capas, seriam responsáveis pela relativa 

estabilidade de significação dos atos de linguagem.  Além disso, observamos como essas 

marcas apontam para a construção de diferentes ethé de mulher, bem como assinalam 

imaginários sociodiscursivos sobre o corpo feminino. 

Para tanto, primeiramente, registramos construções recorrentes, episódicas e, depois, 

delineamos interpretações, considerando a finalidade e a situação comunicativa do gênero capa 

de revista. Em seguida, comparamos os dados dos estratos verbais e dos estratos icônicos e 

traçamos generalizações que ratificassem a relação entre ethos e imaginários sociodiscursivos. 

No que diz respeito ao texto verbal, procedemos a sistematização dos dados mapeados em 

quadros, semelhante ao tratamento do icônico, conforme Quadros 13 (p. 146), 14 (p. 153) e 15 

(p. 155) nos apêndices. 

Nos estratos verbais do corpus analisado, assim como ocorre no icônico, prevalecem a 

organização enunciativa com comportamento alocutivo e o modo de organização descritivo, o 

qual é construído ora por processos de nomeação, ora por procedimentos de qualificação. Essas 

modalizações discursivas revelam-se testemunhas da maneira como o sujeito comunicante, na 

situação de comunicação da revista, se institui em instância compósita e se apropria da 

linguagem, a fim de organizar o seu discurso.  

Tais construções podem ser ratificadas nesses textos, tanto na observação da 

configuração dos enunciados em sua organização semiológica geral, quanto na predominância 

de certas marcas linguísticas que se revelaram padrões semânticos. Para a identificação desses 



104 

 

 

 

 

fenômenos, levamos em consideração a) a finalidade discursiva das capas, b) a situação de 

comunicação em que esses textos se inscrevem, c) a relação com as demais marcas icônicas e 

verbais no próprio texto enunciado. Antes, porém, de discorrer sobre a interpretação desses 

eventos, por uma questão didático-metodológica, optamos sistematizá-los em Quadros/Grades. 

No que se refere à estruturação geral dos atos linguageiros, constata-se o uso de 

linguagem direta, objetiva, tendo em vista o cumprimento do propósito comunicacional da capa 

que é informar, ao potencial leitor, os principais assuntos de cada edição da revista. Outra 

característica é o acentuado grau de informalidade da linguagem pelo uso de expressões 

coloquiais representativas da fala cotidiana. Constata-se também que esses atos tratam de 

assuntos específicos relacionados ao universo temático da beleza e da saúde feminina que o 

sujeito destinatário encontraria desenvolvido em forma de reportagens, entrevistas e receitas, 

no interior da revista. No Quadro 8, apresentamos uma síntese da tematização dos enunciados 

das capas. 

 

Quadro 8 – Categorização temática e efeitos discursivos dos atos linguageiros (AL) verbais das 

capas da revista 

 

Tematização dos 

atos linguageiros 

das capas 

Recorrência 

em % 
(% de 123 AL do 

corpus) 

Exemplificação35 Efeitos discursivos produzidos 

Treino 23,1% 
AL28: Treino de 40 minutos: 

derrete 2kg em um mês. (C4) 

Descrição com procedimento de 

identificação genérica. 

Alimentação  16,5% 
AL60: Dieta Clean: - 5kg em 21 

dias. Agora é a hora! (C8) 

Descrição com procedimento de 

identificação específica. 

Dieta  14% 
AL67: Dieta da batata-doce. Você 

vai ganhar mais músculos. (C9) 

Descrição com procedimento de 

identificação específica. 

Produtos  16,5% 

AL31: O perfume que cabe no seu 

bolso. 25 opções a partir de 50 

reais. (C4) 

Descrição com procedimento de 

identificação genérica. 

Exercícios  6,6% 
AL32: Tudo sobre o Crossfit, que 

seca e define o corpo. (C4) 

Descrição com procedimento de 

identificação específica. 

Dicas de beleza  11% 
AL75: 12 passos para ficar mais 

feliz com seu corpo. (C10) 

Descrição com procedimento de 

identificação genérica. 

Saúde 2,4% 

AL59: Alerta de saúde. Será que 

você está correndo risco em nome 

da beleza? (C8) 

Descrição com procedimento de 

identificação genérica. 

Projetos  3,3% 

AL77: Projeto antipneus: 

 Treino que afina a cintura e 

marca os gominhos; 

 Novos aparelhos que derretem 

a gordurinha; 

Descrição com procedimentos 

de identificação específica e 

genérica. 

                                                             
35 Nos atos linguageiros, transcritos para exemplificação, os negritos e sublinhados são grifos nossos, a fim de 

demarcar as recorrências encontradas no texto verbal. 
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 Alimentos para sumir com a 

pochete. (C10) 

Abordagem social 

sobre a valorização 

de mulheres atletas 

1% 
AL102: Salários menores, zero 

patrocínio. Por que ninguém liga 

para as mulheres atletas? (C15) 

Descrição com procedimento de 

identificação genérica. 

Garota da capa 6,6% 

AL81: Tainá Müller: os segredos 

que mantêm o corpo da atriz magro 

(e o cabelo lindo). (C11) 

Descrição com procedimento de 

identificação específica. 

 

Nos atos linguageiros exemplificados no Quadro 8, o sujeito comunicante (instância 

compósita) manifesta discursivamente um sujeito enunciador detentor de informações capazes 

de produzir beleza, saúde e qualidade de vida para a mulher. Ao dirigir-se ao TUd, o EUc 

institui um sujeito destinatário que precisa ou pode fazer escolhas saudáveis para viver melhor, 

se sentir mais bonita e feliz.  

Dentre os temas apresentados, destacam-se os treinos com 23,1% de ocorrências e os 

menos frequentes são assuntos sobre saúde (2,4%) e de cunho social (1%). Embasados nessas 

informações, podemos deduzir que o predomínio do assunto treino legitima a revista como um 

segmento voltado para o corpo e para a estética feminina. A revista não se interessa por 

temáticas com abordagem social. O único momento em que isso acontece é na Capa 15, em 

AL102 “Salários menores, zero patrocínio. Por que ninguém liga para as atletas mulheres?” 

(C15) que trata do problema vivido pelas atletas mulheres em relação aos patrocínios e salários. 

A realização dos jogos olímpicos, no Brasil, motivou informações sobre o assunto nas mídias 

em geral.  

Esse evento – Jogos Olímpicos – é um fato considerado relevante socialmente, um 

acontecimento que entra na ordem do discurso midiático, por ser a mídia uma empresa que se 

pauta pela lógica econômica, como bem lembrou Charaudeau (2013), precisa ater aos fatos que 

estão na ordem do dia e, assim, manter-se na concorrência.  

De um modo geral, as informações que aparecem, na capa, no formato de chamadas 

(informações resumidas sobre as principais reportagens da edição da revista), abordam um dos 

temas a seguir: treinos, dietas, produtos, alimentos, dicas de beleza, saúde. Os enunciados que 

apresentam esses temas se organizam, quase sempre, de duas formas:  a) por meio do uso de 

um léxico para identificar o tema principal, nomeando-o de forma genérica, a exemplo de AL28 

“Treino de 40 minutos: derrete 2kg em um mês”. (C4, grifo nosso); b) pela identificação 

específica com o uso de nomes próprios que individualizam o assunto, o tema, o exercício, a 

pessoa, o treino, o procedimento, por exemplo AL60 “Dieta Clean: -5kg em 21 dias. Agora é 
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a hora!” (C8, grifo nosso). São construções recorrentes nos enunciados dessas capas, conforme 

marcações realizadas nos enunciados verbais no Quadro 13 (p. 146).  

 Considerando o recorte do corpus, podemos dizer que, pela identificação genérica e 

específica, o sujeito enunciador mostraria ao sujeito destinatário uma lista de procedimentos, 

estratégias, técnicas, produtos e alimentos em voga no atual mercado da estética e da beleza. É 

um recurso que funciona como uma estratégia discursiva importante na apresentação de 

diferentes técnicas de cuidados de si ao leitor, informações a que ela teria acesso, na íntegra, 

caso comprasse ou assinasse a revista.   

A identificação específica, além de descrever métodos, estratégias e produtos, é 

utilizada como um meio para destacá-los dentre tantos similares disponíveis no universo da boa 

forma, como se dissesse: não estamos falando de qualquer dieta, mas da Dieta Clean , por isso, 

dá resultados, semelhante ao que acontece em AL32 “Tudo sobre o Crossfit, que seca e define 

o corpo” (C4, grifo nosso). Essa identificação destaca um tipo particular de exercício, o Crossfit, 

dentre tantos outros existentes que promovem resultados semelhantes no corpo. Ao 

particularizar o exercício, o enunciador evoca a sua reputação, ou seja, trata-se de um exercício 

que funciona, pois é capaz de ajudar a mulher a secar e a definir o corpo. Além disso, se a 

técnica é novidade no contexto da boa forma, a leitora sentiria mais motivação em adquirir a 

revista ou em ler a reportagem. 

Nota-se constantes de sentidos que aparecem, pontualmente, em marcas linguísticas 

constitutivas do corpus em análise, às quais, submetidos à situação de comunicação, vozeiam 

significados que testemunham uma circunstância discursiva muito particular das capas de Boa 

Forma, mas que ressoam saberes compartilhados pelos sujeitos inscritos nesse contrato 

sociocomunicacional. O mapeamento dessas marcas resultou em dados, os quais foram 

sistematizamos no Quadro 9 e interpretados na sequência. 

  

Quadro 9 – Mapeamento das marcas linguísticas e identificação dos modos de organização 

discursivo predominantes 

Mapeamento de 

recorrências 
Exemplificação36  Modo de organização discursivo 

Aglutinação + 

verbo no 

indicativo + 

aglutinação 

AL77: Projeto antipneus: 

 Treino que afina a cintura e marca os 

gominhos; 

 Novos aparelhos que derretem a 

gordurinha; 

- Os verbos indicam a ação do treino, dos 

aparelhos e da aula em partes do corpo: 

cintura e barriga. 

- Caracteriza-se como qualificação 

baseada no fazer.  

                                                             
36 Nos atos linguageiros, transcritos para exemplificação, os negritos e sublinhados são grifos nossos, a fim de 

demarcar as recorrências encontradas no texto verbal. 
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 Alimentos para sumir com a pochete. 

(C10) 

AL37: Aula de pilates que chapa a barriga. 

(C5) 

Aglutinação + para 

+ Verbo no 

infinitivo + 

aglutinação 

AL13: 17 substâncias naturais para secar 

gordura e ganhar músculos. (C2) 
AL46: O cardápio e os exercícios para 

voltar à forma depois do parto. (C6) 

- Indicam a finalidade de produtos, 

cardápios e exercícios. 

- Caracteriza-se como uma qualificação 

baseada no fazer. 

 

Verbo no 

imperativo + 

aglutinação 

AL3: Faça em casa: picolés detox, 

antigordurinha, energético, termogênico e 

pró-músculo. (C1) 

AL20: Hiit: faça em casa o treino express 

que define o corpo e seca a gordura. (C3) 

- Estabelecem uma ação a realizar em 

relação ao corpo, à saúde, à estética. 

- Impõe essa ação ao interlocutor para 

que ele a execute; 

- São atos alocutivos; 

- Configuram a modalização injuntiva. 

Aglutinação + 

adjetivo 

AL107: Mais gordura no seu prato, menos 

gordura no seu corpo: a dieta cetogênica é a 

nova aposta para quem já tentou quase 

tudo e não consegue perder peso. (C16) 

AL15: Bumbum de Ipanema: aula 

exclusiva que aumenta e levanta. (C2) 

AL56: Seca tudo! Treino metabólico que 

esculpe as curvas. Séries para fazer em casa 

e na academia. (C8) 

- São características/qualidades aferidas 

ao corpo feminino, a partes desse corpo; 

- Qualificação baseada em valores e 

crenças partilhadas; 

- O uso do adjetivo novo indica tratar de 

um treino com inovações em relações a 

outros. 

 

Pronomes pessoais 

e possessivos 

 

AL67: Dieta da batata-doce. Você vai 

ganhar mais músculos. (C9) 

AL52: Desafio de verão: derreta 5 kg e 

mude seu corpo. (C7) 

AL85: Beleza: o que está faltando para o seu 

cabelo crescer forte e com brilho. (C12) 

AL116: Low cabr, detox, sem glúten... 

Testamos os kits prontos que colocam você 

na linha. Resultado: até -5 kg. (C17) 

 

- Construção discursiva interpela o 

sujeito destinatário; 

- Configuram o AL em atos alocutivos: 

sujeito enunciador insta o sujeito 

destinatário em seu dizer e busca 

exercer influência sobre este; 

- Ocorre a modalização interpelativa -  

destaca o sujeito destinatário ou o seu 

corpo desse, designando-os com termo 

de identificação específico: você, seu. 

Pronomes 

demonstrativos + 

aglutinação 

AL1: Angélica, 40 anos, 3 filhos. A aula 

(pilates + funcional) e o cardápio sem 

glúten que desenharam este corpo. (C1) 

- Na organização descrita de nomeação, 

é um procedimento de designação que 

permite produzir efeitos discursivos de 

tipificação. 

Quantificadores (-

/+; menos/mais; 

números) + 

aglutinação  

AL82: Circuito em dupla, resultado em 

dobro: -500 calorias em 30 minutos. 

Chame sua amiga! (C11) 

AL107: Mais gordura no seu prato, menos 

gordura no seu corpo: a dieta cetogênica é a 

nova aposta para quem já tentou quase tudo 

e não consegue perder peso. (C16) 

- Quantificadores é um procedimento 

linguístico próprio da organização 

descritiva de nomeação, utilizado no 

texto para produzir efeitos discursivos 

de objetividade. 

Construção 

interrogativa 

AL64: Será que sua tapioca está fazendo 

você engordar? (C9) 

AL34: Por que a beterraba é a queridinha 

das musas fitness? (C5) 

- Discurso modalizado no formato de 

Proposta com configuração implícita; 

- Ato alocutivo; 

- Projeção de ethos de saber. 

 

Dentre as unidades textuais mapeadas, apontamos a recorrência de formas verbais com 

destaque para os modos indicativo, infinitivo e imperativo. Nos atos investigados, as formas 

indicativas e infinitivas constroem sequências que, geralmente, completam o processo de 

nomeação (explicitados nos parágrafos anteriores) e realizam qualificações, por exemplo: 
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AL117: Dieta do crossfit: define o corpo, melhora a performance, aumenta 

a imunidade, previne lesões. (C17, grifos nossos) 

AL114: Treino Power para vencer sua primeira corrida de obstáculos (ou 

“apenas” ganhar fôlego, força e shape sequinho). (C17, grifos nossos) 

 

Em AL117, os verbos “define”, “melhora”, “aumenta” e “previne” são usados pelo 

locutor para iniciar sequências que qualificam objetivamente a “dieta do crossfit”. Tratam-se 

de ações verificáveis e baseadas em certos códigos e saberes socialmente compartilhados pelos 

sujeitos linguageiros e instituídos pela situação de comunicação em que a capa circula, acerca 

de normatizações relativas à beleza e à saúde da mulher.  

Expressões como “desenhar”, “secar a gordura”, “definir o corpo”, “detonar gordura 

localizada”, “derreter 2kg”, “chapar a barriga”, “esculpir as curvas”, “afinar a cintura”, 

“levantar o bumbum”, mais que informar ações, são representações imaginárias compartilhadas 

sobre beleza e saúde feminina. Ao usar esses qualificadores, e não outros, o EUc ancora em 

imaginários que associam a beleza e a saúde à manutenção e busca de um determinado padrão 

corporal.  

No segundo exemplo, AL112, a forma verbal “vencer” acompanhado de “para” expressa 

a finalidade da técnica citada anteriormente. Essa construção enunciativa, assim como a anterior 

é bastante recorrente no corpus analisado, conforme levantamento de dados na grade 15, nos 

apêndices. Pelo fato de indicar uma ação ou a finalidade do elemento identificado, trata-se de 

processo de qualificação baseado no fazer, pois não se refere apenas ao que o treino e a dieta 

são, mas à promessa de transformação que eles podem efetivar no corpo, na saúde ou na vida 

de mulheres. 

Embora a qualificação objetiva seja majoritária no corpus, as informações do Quadro 

13 (p. 146) mostram que as construções subjetivas justapõem-se aos processos de qualificações 

por meio de adjetivações relacionadas especialmente ao estético, a exemplo dos enunciados 

abaixo: 

 

AL4: Cabelo lindo e forte com a nova queratina. (C1) 

AL8: -3 kg e um bumbum lisinho com a dieta anticelulite. (C1) 

AL9: Dira Paes, beleza natural, sexy e poderosa. (C2) 

AL69: Pedalada! As aulas de bike que são febre. (C9). 

AL75: 12 passos para você ficar mais feliz com seu corpo. (C10) 

      (Grifos nossos) 
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Nesses enunciados, a qualificação subjetiva instaura, discursivamente, um sujeito 

enunciador que faz uma apreciação positiva de produtos, de técnicas e de procedimentos, 

baseando-se no domínio do estético que não pode ser verificada. São qualificações, em geral, 

fundamentadas em crenças e valores em voga, no contexto atual, acerca de beleza, de imagem 

feminina e de felicidade, as quais perpassam, necessariamente, a produção de corpos.  

Nas enunciações com predomínio da forma verbal imperativa, notamos que o EUc 

institui, em seu projeto de fala, um EUe que sugere ao TUd uma ação. O objetivo é influenciar 

o comportamento do leitor para que faça algo que não costumam fazer, pare de fazer algo que 

costumam fazer ou continue fazendo o que já faz. Exemplo disso é o que se observa nos atos 

transcritos a seguir: 

 

AL3: Faça em casa: picolés detox, antigordurinha, energético, termogênico e 

pró-músculo. (C1) 
AL61: Apaixone-se pela corrida. A gente ensina. (C8) 

AL65: Zero Barriga. Perca 5 centímetros de cintura com nosso cardápio. (C9) 

AL91: Trinque a barriga com nossa série de pranchas. (C13) 
 (Grifos nossos) 

 

Nesses exemplos, o predomínio de atos alocutivos em que o uso da forma imperativa 

coopera para uma modalização injuntiva do discurso, pois possibilita ao EUe, além de implicar 

o TUd em seu dizer, no intuito de influenciar seu comportamento. Quem lê os enunciados acima 

sabe-se alvo desses dizeres, estando mais propensos a executar as ações sugeridas.  

As características linguísticas e discursivas desses atos linguagem preconiza uma 

aproximação com o discurso publicitário, visto que a seleção lexical (uso de imperativos, 

adjetivações, por exemplo), a qualificação e os atos alocutivos assumem papéis que vão além 

de uma simples função modalizadora, constituindo em verdadeira atividade discursiva com 

vistas à persuasão e à manipulação de comportamentos.   

A título de exemplo, nos enunciados AL4 “Cabelo lindo e forte com a nova queratina” 

(C1, grifos nossos), AL89 “Keep calm and enxugue 4 kg (ou mais) em 1 mês. Siga a dieta do 

Cortisol e acabe com o peso extra causado pelo stress” (C12, grifos nosso) e AL75 “12 passos 

para você ficar mais feliz com seu corpo” (C10, grifos nossos), observamos um discurso que 

oferece às leitoras um mundo de transformações, realizações e felicidades. O forte 

imbricamento com o discurso publicitário leva à criação pelo EUc de mensagens manipuladas: 

apresenta imagens que valorizam o produto (nova queratina, dieta do Cortisol: enxugue 4kg em 

1 mês) e, ao mesmo tempo, constitui a identidade de seu público, oferecendo a suposta imagem 
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do seu desejo (corpo magro, mais feliz com o corpo, cabelo lindo e forte). Vale lembrar que, 

nessas capas, esses efeitos são construídos, utilizando tanto os recursos verbais quanto os 

icônicos. Somam-se a estes, os atos linguísticos com predomínio de pronomes pessoais e 

possessivos: 

 

AL67: Dieta da batata-doce. Você vai ganhar mais músculos. (C9) 

AL52: Desafio de verão: derreta 5 kg e mude seu corpo. (C7) 
           (Grifos nossos) 

 

Esses atos linguageiros instituem um EUe que fala diretamente ao TUd. Nos exemplos 

de AL59 e AL44, além da forma imperativa, a implicação se constrói mediante as formas 

“você” e “seu”, que funcionam como termos de identificação do sujeito destinatário. Trata-se, 

portanto, de um processo de interpelação, já que o enunciador, no seu dizer, enfatiza o TUd que 

se vê alvo do apelo. Ao qualificar a ação – dieta da batata-doce; desafio de verão, notamos um 

discurso estético relativo às transformações do corpo feminino, segundo padrões em vigor: 

magro, musculoso. 

Esse padrão estético descrito, no plano verbal, pelo sujeito enunciador, é representado 

pela imagem da celebridade. A relação entre verbal e icônico é, enfaticamente, construída nos 

enunciados que descreve a garota da capa. O emprego do pronome demonstrativo é um 

elemento característico dessas construções:  

 

AL1: Angélica, 40 anos, 3 filhos. A aula (pilates + funcional) e o cardápio 

(sem glúten) que desenharam este corpo. (C1) 

AL43: Letícia Spiller conta o que come e como malha para ter este corpo aos 

41 anos. (C3) 

AL33: Grazi Massafera, 32 anos, 1 filha. Saiba o que ela faz para ter este 

corpo espetacular! (C5) 

AL103: Débora Secco já está com este corpo! E fala, em primeira mão, sobre 

sua fase mais feliz. (C15) 
                           (Grifos nossos) 

 

A marca linguística “este” é um mecanismo de nomeação utilizado pelo EUe como uma 

categoria de designação que permite produzir efeitos discursivos de tipificação para mostrar um 

referente: a celebridade feminina. O uso de pronomes demonstrativos cria um efeito de precisão 

e configura uma estratégia para designar o “corpo” como um exemplar de uma classe, de forma 

não generalizada, isto é, não se trata de qualquer corpo, mas do arquétipo corporal objetivado 
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na imagem. Desta forma, o corpo representado na capa constitui-se o modelo de beldade que 

as mulheres devem almejar. 

Nas construções linguageiras das capas, é recorrente também o uso de elementos 

quantificadores na forma de número, de símbolos e de expressões verbais (menos, mais, maior, 

menor). Nos textos analisados, a quantificação é um procedimento linguístico de cunho 

descritivo utilizado pelo EUc para produzir efeitos discursivos de objetividade, constituindo em 

informações pontuais sobre o seu referente (quilos, gordura, barriga). 

 

AL35: -3kg em 15 dias com a nova (e fácil) Dieta Dukan. (C5) 

AL107: Mais gordura no prato, menos gordura no corpo: a Dieta Cetogênica 

é a nova aposta para quem já tentou quase tudo e não consegue perder peso. 

(C16) 

               (Grifos nossos) 

 

 

Em AL35 e AL107, as categorias linguísticas “-3kg”, “15 dias”, “menos” e “mais” são 

usadas como estratégias discursivas para enunciar em valores concretos os efeitos das dietas 

anunciadas – Dieta Dukan e Dieta Cetogênica –, esclarecendo os resultados no processo de 

emagrecimento. AL35 é um exemplo de construção com promessas de emagrecimento e 

melhoria do corpo pelo alcance de medidas exatas em prazos específicos. Nesse processo de 

qualificação, o EUc utiliza-se de uma linguagem matematizada “menos 4 Kg em um mês” 

(C13), para mostrar a eficácia e eficiência que as dietas operam no corpo das mulheres.  

Esses dizeres tem como chancela um discurso cientificista que manifesta a racionalidade 

contemporânea e predica em número e em tempo os investimentos sobre a vida e um controle 

quase maquinal do corpo feminino. Em decorrência disso, podem como mecanismos de 

manipulação, de convencimentos e ter efeitos no controle e na normatização das vidas de 

mulheres. Assim, a adesão à boa forma pode ocorrer pela crença nos resultados rápidos e tempo 

determinado em que os procedimentos de emagrecimento podem operar no corpo. 

Outro elemento que se destaca nos textos das capas é o argumento de autoridade usado 

com o objetivo de garantir respaldo, legitimar e oficializar as práticas de embelezamento 

feminino, de emagrecimento, de saúde, de cuidados apresentadas pela revista. Os enunciados 

abaixo, são alguns exemplos desse fenômeno: 

 

AL25: A ciência comprova: colágeno funciona! O tipo certo e como tomar. 

(C4, grifo nosso) 

AL51: 28 produtos imperdíveis para pele e cabelo (eleitos por top 

especialistas). (C7, grifo nosso) 
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Ao citar uma fonte confiável – ciência e especialistas – os dizeres AL25 e AL51 

suscitam também o ethos de credibilidade do enunciador. A credibilidade é uma estratégia de 

persuasão, visto que baseia-se no “poder fazer” e na apresentação de provas de que tem esse 

poder. Desta forma, EUe, discursivamente, assume uma posição de quem pode oferecer ao TUd 

(leitoras e potenciais leitoras) informações sobre como cuidar da beleza e da saúde e garantir 

que elas funcionarão, pois a ciência e a experiência de profissionais atestam isso. O papel de 

“poder fazer” é assumido também pelo sujeito enunciador por meio das construções 

interrogativas: 

 

AL64: Será que sua tapioca está fazendo você engordar? (C9) 

AL118: Por que o coco é o novo queridinho das fit girls? (C17) 
 

Nesses enunciados, o EUc modaliza seu dizer no formato de Proposta com configuração 

implícita e institui um EUe que oferece ao TUd informações nutricionais para usar em benefício 

de si mesmo. Desta maneira, o EUe projeta para si um ethos de saber e assume a posição de 

“poder fazer” uma oferta cujo resultado depende da aceitação do TUd. Ao mesmo tempo, TUd, 

potencial leitor da capa, por sentir-se beneficiário principal da proposta feita, pode aceitar a 

oferta, aderindo aos sentidos sugeridos pelo EUe. 

De um modo geral, a modalização discursiva dos enunciados verbais, tanto no processo 

de nomeação, quanto na qualificação baseia-se em um campo lexical característico do mundo 

fitness, já que são expressões comuns e amplamente usadas em mídias (revistas, sites, blogs 

entre outros) sobre o assunto e no universo da estética em voga na sociedade contemporânea. 

Desse modo, são dizeres que, no plano verbal, reforçam os diferentes ethé femininos já 

suscitados no icônico: i) o ethos de beleza, pois identificam e qualificam esteticamente o corpo, 

segundo representações compartilhadas socialmente sobre a beleza feminina; ii) ethos de saúde, 

uma vez que sugerem práticas, escolhas e cuidados que levariam a um estilo de vida saudável; 

iii) um ethos de fitness ao propor um estilo de vida baseado em treinos, em dietas e no uso de 

produtos estéticos. 

Por fim, as modalizações discursivas identificadas nos atos linguageiros verbais 

mostram que as capas analisadas extrapolam a função de vitrine da revista, pois, ao exibir um 

resumo da edição, prescrevem e proscrevem comportamentos às leitoras. Primeiramente, a 

modalização alocutiva institui um EUe detentor de saberes e digno de credibilidade que atribui 

a si o papel de fazer a leitora saber sobre os cuidados do corpo e da saúde feminina. Para tanto, 

sugere práticas de exercícios, de treinos, de alimentos, de dietas, de dicas de beleza e aponta a 
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leitora como principal beneficiária desses atos. Segundo, o processo de nomeação e qualificação 

é, assim como no icônico, sobredeterminado por representações concernentes à beleza e à saúde 

feminina construídas no âmbito das práticas sociais contemporâneas.  

 

4.2.3 (Inter)relação discursiva da linguagem verbo-icônica em capas da Boa Forma 

 

No corpus analisado, o icônico e o verbal são linguagens que, embora possuam estatutos 

autônomos na produção de sentidos, inter-relacionam-se e complementam-se, mutuamente, ao 

configurar construções enunciativa materializadas no gênero discursivo capa de revista. Nessas 

capas, a interação dessas linguagens é realizada pelo modo como EUc organiza, 

discursivamente, o icônico e o verbal, objetivando produzir certos efeitos de sentido. Assim, a 

análise dos textos ratifica uma organização discursiva com predomínio de atos alocutivos, do 

modo de organização descritivos pelo uso dos processos de nomeação e qualificação. 

O ato alocutivo parece garantir uma relação mais direta, íntima e persuasiva entre o EUc 

(a revista) e o TUd (leitoras). Por meio desse processo, o EUc empreende um engajamento 

discursivo, tentando equiparar sua ideias à “forma de pensamento” do sujeito destinatário, 

ocasionando uma aproximação sedutora pelos mesmos usos linguísticos (“barriga chapada”, 

“bumbum lisinho”, “perca 4 kg”, “seca e define seu corpo”, “valorizam suas curvas”, 

“Apaixone-se pela corrida”, “Você vai ganhar mais músculos”, “para ficar mais feliz com seu 

corpo”, “afina a cintura, “derrete a gordura”), pelos mesmos padrões estéticos (exposição 

icônica e verbal de um modelo ideal de corpo feminino e padrões de beleza feminina), pelas 

mesmas rotinas (relacionamento amorosos e familiares, férias, praia, verão, amizades, 

academias, trabalho). A intenção é assegurar uma primeira experiência estética sedutora pela 

apresentação de elementos que tocam as curiosidades e as necessidades da leitora. Dessa 

maneira, a capa, além de ao informar, cumpriria também um papel de convencimento. 

A organização descritiva realizada por meio da nomeação e da qualificação avalizam a 

veiculação de diferentes informações organizadas em enunciados verbais e icônicos, com 

destaque para a imagem feminina. As informações baseiam-se numa diversidade assuntos 

(nutrição, treinos, exercícios, dicas de beleza, curiosidades sobre beleza, alimentação, moda e 

estética, produtos), todos vinculados ao tema da saúde e da beleza feminina. A exposição dessa 

variedade temática é uma tentativa de aproximação dos múltiplos casos de interesse do TUd, 

com vistas a enquadrá-lo em pelo menos uma matéria da revista.  
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Além disso, a “beldade” da capa, figura desejada socialmente, emerge como inspiração 

de beleza e enuncia, com autoridade, caminhos para ter sucesso com a beleza, com a saúde, ser 

feliz, estar jovem, com o corpo em forma aos “40 anos” e com “3 filhos”. As construções 

discursivas das imagens dessas celebridades promovem a aproximação do mundo dessas 

mulheres com a de mulheres “reais” (mulheres comuns, sem fama midiática), de maneira que 

aquelas passem a incorporar o mundo dessas e vice-versa.  

Entende-se que essa organização discursiva funciona como estratégia de persuasão, 

objetivando não só promover a venda/compra da revista, mas à adesão do TUd (público 

específico idealizado pelo EUc) aos discursos e ao estilo de vida que se vende. Ademais, 

constata-se nesses dizeres, implícita ou explicitamente, a projeção de certos imaginários que 

tocam as emoções do público leitor, seus anseios, medos, desejos, faltas, o cotidiano refletido 

e irrefletido, a fim de seduzir a ser a mulher que supostamente é, precisa ou desejaria ser. 

Nesse sentido, a linguagem das capas (verbal ou icônica) funciona como uma zona de 

saber tão “naturalizada” no senso comum fundamentado, em especial, em um estilo de vida 

pautado na estética do magro, do belo, do feliz, que não se percebe as suas estruturas. No plano 

verbal, por exemplo, a seleção lexical baseia-se em representações imaginárias socialmente 

compartilhadas acerca da beleza e da saúde feminina e, especialmente, dos cuidados que a 

mulher deve ter com o corpo. 

Esse léxico configura-se em imaginários sociodiscursivos ecoados em: i) verbos 

(trincar, moldar, chapar, derreter, sumir, emagrecer, secar, eliminar, mudar), que incitam o TUd 

a sair da sua condição sedentária, demonstrando o que é necessário fazer para alcançar uma 

forma corporal e um estilo de vida saudável; ii) adjetivos específicos (lindo, lisinho, torneado, 

chapada, sexy, renovada, top, fitness, saudáveis) vinculados a características estéticas e 

corporais que simbolizam o ideal de beleza feminina na sociedade contemporânea e iii) 

quantificadores usados para indicar idade, número de filhos, peso, tempo, valores calóricos, 

principais preocupações inerentes ao imaginário da beleza  que se realiza mundo objetificado, 

metrificado que atribui valor a tudo; os pronomes demonstrativos (seu cabelo, sua rotina, suas 

curvas) e pessoais (“você vai ganhar mais músculo) são dêiticos usados para fazer remissão a 

um sujeito destinatário idealizado pelo sujeito comunicante.  

Os imaginários sociodiscursivos que aparecem nesses textos são mobilizados com base 

no conhecimento que o EUc tem do TUd. Desta forma, o discurso das capas da Boa Forma não 

buscam promover uma sedução indiscriminada, mas visam a um público específico que quer 
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fazer aumentar, por isso joga com imaginários que julga ser atrativo para esse público e para as 

massas  em geral. 

A mobilização da linguagem adequada, tanto no plano verbal como no icônico, 

comporta a harmonia entre aquilo que se pretende (vender a revista), aquilo que se diz (discurso) 

e para quem se diz (público feminino específico numa sociedade contemporânea), tencionando 

ao estabelecimento de um contrato comunicacional entre esses sujeitos linguageiros, sem o 

qual, não haveria venda. 

A aproximação com o discurso publicitário patenteia a organização icônico-linguística, 

em construções linguageiras, aspirando dar sentido ao que é anunciado na capa, transformando-

o em mercadoria, em produto para consumo. Em vista disso, esses atos linguagem agenciam 

discursos que operam uma (re)configuração imaginária do real, ativam e cristalizam sentidos 

que conectam o consumidor (leitoras) ao que é representado textualmente. 

Deduz-se, assim, que os atos linguageiros das capas de Boa Forma, em suas dimensões 

icônico-verbais, são, discursivamente, encenados para atingir os desejos sociais relativos à 

produção de um corpo com base em normas e sistemas de valores. Ao mesmo tempo, estabelece 

alguns ethé capazes de despertar emoções e mobilizar a afetividade do sujeito destinatário, a 

fim de despertar o seu interesse pela informação transmitida. Sobre os ethé apontados nos 

enunciados das capas, trataremos no próximo tópico, tentando estabelecer relação com 

imaginários sociodiscursivos acionados mesmos nesses dizeres. 

 

4.3 Discurso nas/das capas de Boa Forma: (inter)relação entre ethos de mulher e 

imaginários sociodiscursivos de corpo feminino 

 

Nesse corpus, observa-se que o EUc procede uma modalização discursiva do seu dizer, 

especialmente no que diz respeito ao enunciado principal das capas – a celebridade midiática, 

fazendo emergir um EUe que constrói para si diferentes imagens de mulher (cf. Quadro 10, p. 

135). Dentre as diferentes imagens construídas, as que mais se destacam são: o ethos de 

celebridade, o ethos de beleza, o ethos de saúde, o ethos de fitness, o ethos de felicidade, o ethos 

de sensualidade e o ethos de vaidade. Além desses, sobressaem também sujeitos discursivos 

que suscitam para si o ethos de credibilidade, ethos de saber e o ethos de identificação.  

Na construção do ethos da personalidade midiática, supõe-se que, por ser uma figura 

pública, o TUi já teria uma imagem prévia. Assim, seu percurso enquanto sujeito público é 
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agregado à sua imagem e a construção do seu ethos, nas capas, emerge da relação entre o ser e 

o dizer.  

Tomando por base essa configuração enunciativa, podemos dizer que o sujeito 

celebridade constrói seu ethos, levando em consideração o afeto do público leitor por essa figura 

pública. Portanto, as imagens de si atribuídas a cada mulher representada, nessas capas, teriam 

efeitos de identificação (CHARAUDEAU, 2015). Assim, os efeitos de sentidos produzidos por 

meio do ethos almeja interferir, positivamente, no processo de identificação das leitoras com a 

celebridade midiática da capa. Essa adesão, por sua vez, garantiria a compra da revista ou o 

engajamento da leitora ao discurso que essa mídia promove. 

O ethos de celebridade consiste na imagem de si de todos sujeitos discursivos das vinte 

capas analisada e sua construção está baseada na própria identidade social das mulheres nelas 

representadas – modelos, esportistas, cantoras, apresentadoras, atrizes. Como já foi dito, pelo 

fato de serem famosa e terem uma vida pública, a figura dessas mulheres suscita ethos prévio, 

que, por sua vez, resulta em diferentes ethé discursivos. Desta maneira, tanto o sujeito 

enunciador quanto o sujeito interpretante baseiam-se nessas informações precedentes para a 

construção de outras imagens de si.  

Charaudeau (2015) admite a fusão da identidade social e da identidade discursiva do 

sujeito na constituição de efeitos etóticos. Compreendemos que, nos textos investigados, o 

efeito etótico de celebridade está intimamente relacionado à intensa busca pela notoriedade 

semelhante ao que Charaudeau (2013) denominou de espetacularização promovida pelas 

mídias, vinculada a uma necessidade de social de “tornar-se visível” e de “mostrar-se a qualquer 

preço”.  

Nesse contexto, observa-se uma urgência não só de se mostrar, mas também uma 

voracidade em curiosear e consumir vidas alheias, especialmente, quando são conhecidas na 

mídia. Assim, ao projetar nessas capas a imagem de mulheres celebridades, acionam-se 

diferentes representações em voga, a exemplo, da caracterização de beleza, de corpo magro e 

saudável, de felicidade e de sensualidade explícitos e implícitos nos enunciados verbo-visuais 

das capas, as quais ativam mundos éticos e estéticos desejados e almejados pelas mulheres 

“reais”.  

No gênero estudado, o ethos de beleza é apresentado como um valor que se associa aos 

diferentes cuidados de si expressos nos atos linguageiros. Para tanto, tangencia uma estética de 

beleza pautada em representações socais e imaginários sociodiscursivos materializados nos 

enunciados icônicos como poses, sorrisos, roupas, acessórios, características corporais da 
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barriga, abdômen, pele, cabelo, unhas, bumbum, somados às escolhas dos itens lexicais que 

expressam, entre outras coisas, qualidades. 

Essas qualidades não são atribuídas, aleatoriamente, mas estão postuladas em demandas 

sócio-históricas do que se entende e se designa por beleza. Então, em seu dizer, o enunciador 

constrói uma imagem de corpo que recupera um imaginário de beleza feminina em evidência 

no contexto contemporâneo. Isso pode ser entendido como uma estratégia usada pelo EUe, a 

fim de tocar anseios, desejos, faltas, emoções e sentimentos do sujeito destinatário e promover 

a identificação deste com o discurso dessas capas.  

Paralelo e sinônimo à imagem de beleza, o ethos de saúde enuncia um estilo de vida que 

conduz, necessariamente, à beleza. Exemplo disso é a apresentação da modelo Gisele Bündchen 

na capa 12 da edição de setembro de 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL87: Gisele. Não é só genética boa, não! As escolhas saudáveis da musa 

que cabem na sua rotina. (C12, grifo nosso) 

 

A organização enunciativa da capa, tanto nos estratos verbais, quanto no icônico, suscita 

a imagem de beleza que socialmente se atribui à modelo. O texto verbal aponta a importância 

das “escolhas saudáveis” na produção de sua beldade Gisele, embora a expressão “não é só 

genética” remete ao imaginário de beleza como dom: a beleza de Gisele não é resultado apenas 

de sua herança biológica, mas da opção por um estilo de vida saudável, fazendo emergir um 

ethos dito de saúde.  

Nesse dizer, sugere-se a ideia de que beleza e saúde nem sempre são arbitrários, mas 

algo contingencial, resultado da decisão do indivíduo. Logo, pode-se imputar culpa e 

Figura 16 – Capa 12, edição 347 de 

setembro de 2015 
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responsabilidade à mulher por estar gorda, sedentária, feia. Isso seria o resultado de um 

comportamento de desleixo, de descuido. Nesse sentido, observamos a fabricação de uma ideia 

de saúde relacionada a cuidados estéticos e alimentares que promovem mudanças externas 

(magreza, músculos definidos, juventude e bem-estar externos, aparência bela, cabelo forte, 

esbelto, pernas torneadas). A relação beleza e saúde é recorrente nos dizeres das capas, às vezes, 

explícita nos enunciados, conforme exemplo acima, em outros momentos implícita nas marcas 

linguageiras ou sugestionada na sensação de bem-estar expressos nas imagens, segundo dados 

sistematizados na descrição da figura feminina no Quadro 10, p. 135.  

Nesse cenário, os termos saúde e beleza compõem um binômio inseparável, 

presentificando no imaginário da biopolítica contemporânea vigente, especialmente, na mídia, 

na bioeconomia, nas políticas de saúde e em inúmeros outros discursos que exaltam a 

responsabilidade individual, os comportamentos de prevenção e o culto à saúde. Trata-se, 

portanto, de um ethos que atingiria facilmente o sujeito leitor mulher, pois esse discurso faz 

referência a outros já circundantes no meio social que responsabiliza o sujeito pela própria 

saúde, como garantia de longevidade. 

O ethos de fitness é uma imagem evocada na linguagem icônica e verbal que perpassa 

o discurso dessas capas como um todo. Institui-se um sujeito enunciador que propõe ao sujeito 

destinatário um modelo estético e quase moral que se manifesta no compromisso, um contrato 

tácito com os exercícios físicos, os treinos, as dietas alimentares, o consumo de produtos que 

prometem otimizar os resultados das atividades físicas e ainda melhorar a condição física e a 

saúde das mulheres.  

Nos textos em questão, o modelo de comportamento sugerido pelos enunciados das 

capas assemelha-se ao comportamento de homens e mulheres que, no cotidiano, agem e pensam 

em si mesmos como indivíduos somáticos, por isso, não medem esforços na tão sonhada busca 

pela saúde e beleza dos próprios corpos, nas academias, nas clínicas de estética e nos centros 

especializados de beleza, no consumo de alimentos e produtos fitness, na realização de dietas 

de emagrecimentos entre outros. 

Nesse sentido, o ethos de fitness implica a construção de um discurso de valorização das 

qualidades físicas, estabelecendo também um ethos de vaidade fundamentado na crença de que 

somos objeto de atenção e aprovação de o outros. Os cuidados estéticos sugeridos nos 

enunciados das capas exibem uma preocupação quase que exagerada com a aparência física da 

mulher e são apontados como condição de criação de uma imagem pessoal capaz de atrair a 

admiração do outro. Exemplo disso está em AL35 “Letícia Spiller conta o que come e como 
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malha para ter este corpo aos 41 anos” (C1) que, somando-se à imagem centralizada, em que 

observamos a descrição do corpo belo da atriz, a exaltação, a ostentação e a exibição orgulhosa 

de si, de quem sabe-se bela, por isso, pode-se mostrar. 

Além disso, sugere um comportamento consumista, uma vez que os cuidados 

recomendados para manter e realçar o corpo e, consequentemente, a beleza e a saúde, exige o 

consumo de produtos e procedimentos oferecidos pela indústria da beleza. Desta forma, a 

importância dada a aparência nesses discursos, fruto da vaidade, mostram que corpo e moda 

são os elementos essenciais e centrais no estilo de vida das mulheres das capas, configurando-

se como principais alvos de energia e investimento pessoais.  

A instituição da imagem está atrelada de modo implícito ou explícito a resultados que 

sempre trazem benefícios ao próprio leitor: corpo em forma, sinônimos de beleza e saúde, 

traduzem satisfação, bem-estar e felicidade. Observamos uma associação entre beleza, hábitos 

saudáveis e felicidade. Em AL81 “Tainá Müller. Os segredos que mantêm o corpo da atriz 

magro e o cabelo lindo” (C11), ao lado, a imagem de satisfação e felicidade da atriz traduzem 

as sensações que o investimento fitness produzem sobre o exterior e o interior dessa mulher. 

Outro exemplo semelhante observa-se em AL103 “Olha elaaa! Debora Seco já está com este 

corpo! E fala, em primeira mão, sobre sua fase mais feliz” (C15) que, junto à imagem, mostra 

a figura da atriz, esbanjando disposição e alegria. Implicitamente, o discurso poderia ser assim: 

vale a pena manter ou adotar o estilo de vida que vendemos, pois os resultados refletirão na sua 

autoestima.  

Assim sendo, nessas capas, os discursos sobre o corpo operam os valores de sociedade 

biopolítica que, ao governar sujeitos para tenham uma vida melhor, bela, com saúde, mais 

longa, cria necessidades de produção e consumo. Isso atestaria a positividade do poder 

explicitada por Foucault (1996) e, por seu turno, da sociedade do consumo (Bauman, 2008) 

pela divulgação de imagens de mulheres belas e felizes, produz um cenário adequado para que 

o sujeito feminino deseje transformar o seu corpo para corresponder ao desejo cultural e atrair 

o olhar do outro.   

A felicidade é uma imagem de si recorrente no discurso das capas resultante dos 

investimentos que as mulheres produzem em seu corpo. Na sociedade contemporânea, a 

felicidade é valorizada, fazendo parte do universo simbólico partilhado, às vezes, 

materializados em expressões como “a felicidade é um estado de espírito”, “o dinheiro não traz 

felicidade”, as quais recorrem a outras: “felicidade não se compra” ou “a felicidade é feita de 

pequenos momentos”.   
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Lipovetsky (2007) afirma que mais do que relacionar consumo ao prazer, o que está em 

jogo na sociedade de consumo, na contemporaneidade, é a difusão de discursos que fazem 

vinculação entre o consumo e a capacidade de ser feliz. Nesse sentido, ao aproveitar-se de um 

saber naturalizado nas práticas discursivas, a enunciação das capas utilizaria essa imagem 

(felicidade) como um apelo emocional, no intuito de atingir as emoções do TUd acerca da 

satisfação com o seu corpo.  

O esforço por um corpo ideal, como os disseminados na Boa Forma, leva muitas 

mulheres a uma busca incessante em atingir os padrões de beleza ditados, o que propicia uma 

crescente corrida ao consumo obsessivo de novidades estéticas. Assim, ao valorizar um modo 

de vida determinado pelo bem-estar, o discurso das capas insinua que a busca da felicidade 

passa, primeiramente, pelo relacionamento satisfatório da mulher com o seu próprio corpo, 

quando este é modelado segundo o padrão de beleza vigente, sua pertença a um grupo – 

mulheres belas e saudáveis – e, por fim, pelo reconhecimento social. 

Semelhante à imagem de felicidade, o ethos de sensualidade é apresentado como 

consequência do embelezamento da mulher. Nas capas analisadas, a disposição corporal, os 

gestos, as posições e os trajes realçam aspectos do corpo feminino e os exibem, causando efeitos 

de sensualidade. Essa imagem determina a posição discursiva de um sujeito mulher liberada, 

sem pudores, com autoestima elevada e atributos corporais valorizados socialmente. Ao 

promover tais valores, esse discurso aciona, no sujeito destinatário, desejos, anseios, 

necessidades, pois dialoga com imaginários de erotização e de liberdade feminina. São 

imaginários que deslocam valores antes relacionados à dominação e ao pudor, para outros 

lugares, nesse caso, à dominação da lógica bioeconômica. 

Ocorre que, ao ser dominado por uma bioeconomia, o pudor consiste em não assumir 

diferenças radicais a essa lógica. As diferenças somente podem existir num grau de 

possibilidades que permitem o sujeito mulher encaixar-se no mesmo modelo atomizado de 

beleza definida socialmente. Exemplos disso são os sentidos expressos na capa 2 sobre a 

“beleza natural” de Dira Paes e o que se observa nas capas 18.1, 18.2 e 18.3, ao propor o 

rompimento do padrão de corpo, a revista os institui na mesma medida e em regras semelhantes: 

a boa forma de Sophia Abrahão, Bela Falconi e Gaby Amarantos segue o padrão de beleza 

baseado no corpo magro, com uma pequena variação para as curvas brasileiríssimas de Gaby. 

Ressalte-se que a mobilização do imaginário de sedução na construção de uma imagem 

de si de mulher, provoca sensações múltiplas tanto para quem exibe quanto para o outro que 

contempla, dentre eles o sonho da juventude eterna, da contemplação imediata, dispositivos que 
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alimentam o narcisismo em evidência na sociedade contemporânea. Notamos, assim, a 

emergência de um sujeito mulher povoado pelo desejo de ser notado, admirado, provocando 

em si mesmo e no outro o anseio pela inovação e compensação das necessidades que emanam 

do desejo de consumir e ser consumido.  

As diferentes categorias etóticas sumarizadas nos discursos das capas constituem apenas 

um representativo mais reiterado de efeitos produzidos nesse espaço discursivo. Entretanto, são 

significativos para compreender as variadas imagens fabricadas pelos atos linguageiros verbo-

imagéticos e sua importância na configuração do contrato sociocomunicacional que se objetiva 

estabelecer mediante o gênero capa de revista. 

Além disso, observamos que, na construção desse contrato contrato, essas diferentes 

figuras se inter-relacionam e deflagram um mundo ético e estético pautados em imaginários 

sociodiscursivos que se ligam a representações sociais compartilhadas acerca da beleza e da 

saúde feminina. São imaginários que suscitam comportamentos, atitudes e valores em relação 

ao corpo feminino, que se estabelece como um lugar de e para consumo.  

A intensidade com que essas diferentes imagens discursivas se mostram, no recorte do 

corpus analisado, via atos linguageiros materializados textualmente, podem funcionar como 

uma estratégia que busca a adesão do sujeito destinatário aos discursos representados nesses 

textos. Para tanto, suscitam-se ethé investidos de valores, histórico e socialmente especificados, 

com os quais as leitoras se identificariam. 

Nesse sentido, a enunciação dessas capas é afetada pelos dizeres, modos de dizer, de 

expressar, de racionar, de explicar e de persuadir para seduzir (CHARAUDEAU, 2015) dos 

sujeitos linguageiros, pois são portadores de cultura e de identidades coletivas. Entendemos, 

portanto, que o discurso emergente nessas capas está pautado em imaginários sociodiscursivos 

cristalizados, portanto, constitutivo de um discurso maior sustentado, legitimado e enredado 

por uma configuração sócio-histórica denominado por Foucault (1988) de biopoder e 

retrabalhada por Deleuze (1992) na forma de sociedade do controle. Esses elementos serão 

abordados com detalhes no tópico seguinte.  

  

4.4 Mídia, corpo e discurso: estratégia de subjetivação da identidade feminina   

 

Na configuração sócio-histórica caracterizado pelo biopoder, pelo controle e pelo 

consumo, as capas de revista, enquanto práticas discursivas recorrentes, desempenham um 

importante papel na naturalização de determinados procedimentos, comportamentos, desejos, 
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valores que se pautam nos cuidados de si por meio do corpo. Ao suscitar os diferentes ethos de 

mulher, acionando os imaginários que, socialmente, sustentariam tais imagens, o discurso das 

capas de Boa Forma atua, junto a tantos outros discursos (discurso médico, discurso das 

políticas de saúde, econômico, jurídico), funcionando como um dispositivo de poder, de 

controle e de regulação da vida privada que se define, de certo modo, pela continuidade de um 

projeto biopolítico como defendido por Foucault (1988; 1987). Dessa maneira, apresenta-se 

como uma forma de regulação e normalização dos corpos através de uma inflexão sobre a 

responsabilidade pessoal na administração da própria vida.  

Trata-se também de um discurso de controle, na perspectiva de Deleuze (1992), menos 

severo e mais refinado, que aborda o indivíduo mulher e o introduz em um coletivo de sujeitos, 

uma cifra, que pensa e age de modo semelhante. Assim, a revista, por meio da capa, faz circular 

discursos sobre nutrição, longevidade, ideais de corpo magro, saúde e beleza feminina, lançados 

como leis éticas, estéticas e morais para que mulheres possam vigiar a si mesmo e, 

continuamente, avaliarem-se segundo critérios alheios. 

Desse modo, as representações de beleza e saúde características dos atos linguageiros 

das capas regulam e agenciam a construção discursiva de corpo feminino e atua no processo de 

(re)construção de uma moral pautada numa ética de si. Isso ocorre porque o ordenamento das 

práticas corporais sugeridas nesses textos aponta o sujeito mulher como principal responsável 

por um cuidado de si, com vistas à manutenção ou ao alcance de um padrão corporal. São 

discursos incentivam e prescrevem o empreendedorismo de si37, modelo de subjetividade 

característico da lógica da economia de mercado que invade a vida cotidiana dos indivíduos, 

designando a estes a responsabilização por seu sucesso, sua felicidade, suas conquistas. 

Essa lógica empreendedora encontra-se, intimamente, vinculada ao discurso da revista, 

a exemplo da maternidade apresentada como algo que pode deformar o corpo feminino. Nos 

dizeres das capas da Boa Forma, a maternidade não é mais “desculpa” para um corpo 

deformado, já que isso poderia ser resolvido com disciplina, exercícios e dietas. A proposta, 

então, é vencer os desafios “Desafio de verão: perca 10 kg e mude seu corpo”, bater recordes e 

atingir o máximo a plenitude e potencialidades do corpo “Os alimentos que turbinam os 

                                                             
37 Termo utilizado por Andrade (2011) para se referir a subjetividade vinculada ao modelo da economia de 

mercado, cuja lógica encontra-se disseminada nas diferentes instituições socais, incidindo, especialmente, sobre o 

cotidiano e a vida dos indivíduos. Neste contexto, o empreendedor de si é o sujeito que, em concorrência com 

outros, é capaz de mobilizar todas as suas faculdades, permanentemente, a fim de obter desempenhos que 

ultrapassem os resultados já alcançados, semelhante a um atleta de alta performance. Essa subjetividade é 

consequência de tecnologias de poder que difunde o modelo mercadológico pautado no modelo de gestão de si 

pela livre concorrência e pelo espírito de iniciativa. 
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resultados do seu exercício”, como em um esporte de alta performance. São discursos que não 

levam em consideração questões sociais, condições sociais, biológicas e econômicas diferentes 

e faz pensar que as conquistas, em especial às relacionadas ao corpo belo e saudável, é somente 

uma questão de vontade própria e determinação. 

Vale destacar que, quando afirmamos que o discurso da Boa Forma suscita uma 

identidade empreendedora, estamos nos referindo a disseminação de imaginários que 

potencializa os cuidados com o corpo, responsabilizando a mulher pelo cuidado de si. Ao 

mesmo tempo, coloca essas mulheres em concorrência no que diz respeito ao ideal de corpo 

magro, de beleza, de bem-estar, de saúde, ou seja, instituído um sujeito espelho do outro. Não 

estamos nos referindo à identidade profissional, uma vez que, nos dizeres das capas, esse 

aspecto da vida social dessas mulheres é colocado em segundo plano ou, na maioria dos casos, 

desconsiderado. 

Embora saibamos tratar-se de mulheres bem-sucedidas profissionalmente, a revista opta 

por um discurso que reforça imagens já cristalizadas da condição social feminina, a exemplo 

da maternidade e da sensualidade. Nos exemplares analisados, há uma significativa lista de 

enunciados que vozeiam a maternidade como imagem características dessas mulheres: 

“Angélica, 40 anos, 3 filhos” (C3), “Giovanna Antonelli, 38 anos, 3 filhos” (C4), Grazi 

Massafera 32 anos, 1 filha” (C5), “Mamãe fit entra em forma com segurança” (C14), Giovanna 

Ewbank: mãe, com menos tempo, mais curvas e mais feliz” (C17). Nesses atos linguageiros há 

uma valorização da maternidade, em detrimento de outros papéis sociais desempenhados por 

essas mulheres, de um ideal de corpo e de beleza, os quais se cruzam na construção do falso 

argumento de saúde38. 

A sensualidade é uma imagem de si construída para as mulheres dessas capas e já 

discorremos sobre ela em tópicos anteriores. Entretanto, observamos que, ao tratar da 

sensualidade e da maternidade, os enunciados, em especial os verbais que acompanham as 

imagens das celebridades, reforçam e cristalizam outro imaginário: ou se é mãe ou se é sensual. 

Nas capas em que a maternidade não é citada, o efeito de sensualidade feminina é sutilmente 

mais explorado. Por trás disso, estão sentidos sociais construídos ao longo da história de que a 

maternidade deforma o corpo ou de que reprodução e sedução são comportamentos que se 

excluem.  

                                                             
38 Nos dizeres das capas da Boa Forma, saúde resume-se à prática de exercícios, de dietas, consumo de produtos, 

à realização de técnicas para aquisição de um corpo magro e um ideal de beleza feminina. 
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Ressaltamos que há um efeito potencializador dos sentidos veiculados nessas capas, 

quando sabemos que a tiragem de venda da revista é grande e atinge um público feminino 

significativo. Ao acreditar e compartilhar dos significados propalados nesses discursos, essas 

mulheres se comprometem viver segundo as orientações receitadas nessas revistas, aceitando, 

assim, o ônus daquilo que, para elas, proporcionaria beleza, saúde, felicidade e juventude. O 

empenho em manter a força de vontade para fazer o que é “certo” para e no seu corpo, ou seja, 

as asceses que levam à beleza e à saúde acabam por gerar o gosto por atividades físicas, certos 

hábitos alimentares, consumos de produtos e restrições cotidianas, sendo tal cenário tido como 

uma escolha pessoal. Quando, na verdade, são técnicas de normalização de corpos que resultam 

em processos de subjetivação.  

O discurso normatizador da Boa Forma legitima, então, um padrão estético e ético que 

atrela o discurso de beleza e saúde aos discursos das formas corporais delineadas, magras e 

delgadas. Nesse caso, as capas não funcionam somente como a vitrine da revista, mas como 

vitrines da lógica do corpo, tido como lugar de realização e construção de uma imagem de si de 

felicidade, de bem-estar, de autoconfiança, autoestima, de liberdade, de sedução, valores 

almejados e desejados por uma classe de mulher que vive cerceada pelo discurso histórico de 

independência feminina.  

Por esse viés, esses discursos podem ser interpretados como expressão da interface entre 

corpo, imaginários, ethos de mulher e identidade feminina. A representação da figura feminina, 

nos textos analisados, constrói, projeta e cristaliza uma identidade social, com base em 

processos definidos histórica e culturalmente sobre cuidados com o corpo. Nesse caso, as capas, 

por meio dos efeitos visados, intervêm no processo de subjetivação de um conjunto da 

sociedade, produzindo ou reforçando a necessidade de adoção de um estilo de vida 

caracterizado pelas operações de mercado, ainda que no âmbito do lazer, dos cuidados estéticos, 

da diversão e das práticas esportivas. Isso ocorre porque os modos de subjetivação em curso na 

contemporaneidade, visa produzir sujeitos sob mediada para a ordem capitalista. Consoante 

Guattari e Rolnik (1993), a mídia é sempre usada nesses processos. 

Desse modo, ao sugerir práticas de cuidados de si, os sentidos pretendidos nesses textos 

caracterizam-se pela prescrição de uma subjetividade pautada em valores como o 

individualismo, o hedonismo, o consumo e pseudoliberdade. Ao fazer sobressair essa 

identidade, a mulher, nessas capas, são apresentadas como motor de si mesmo (basta sair da 

comodidade e se qualificar, incluindo o próprio corpo, para poder mudar sua situação e atingir 

a felicidade), o prazer como obrigação (não se pode ser triste, isso seria uma “perda de tempo” 
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ou, pelo menos, “um uso improdutivo do próprio tempo” ), o entretenimento como foco do 

consumo (o sentido já é evidente e fácil) e a liberdade como mera retórica (pode-se fazer o que 

quiser dentro das opções que eu te dou), pois os sujeitos têm de se encaixar em padrões de 

massa (com sentidos superficiais e quase irrefletidos) já predispostos por um discurso 

hegemônico, sob pena de se sentir um excluído em todos os sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

 

 

TESSITURAS FINAIS 

 

O olhar semiolinguístico sobre o corpus mostrou que o gênero capa de revista apresenta 

uma organização discursiva com o predomínio de atos alocutivos e do modo de organização 

descritivo com o predomínio de características publicitárias claras: informar e seduzir. Além 

disso, o projeto enunciativo dessas capas, em seus níveis comunicacional e discursivo, é 

comandado pela situação de comunicação de circulação da revista Boa Forma, a qual imprime 

as restrições que sedimentam os atos linguageiros em discursos descritivos e atos alocutivos, 

tendo em vista o cumprimento da finalidade linguageira desse gênero. 

 Podemos entender também que esses discursos fazem parte de representações sociais 

de acordo com a noção de Charaudeau (2007), as quais (re)constroem universos de pensamento 

e laços de instituição de verdades sobre o corpo feminino.  Ancorados em sistemas de saberes 

que circulam socialmente, os sujeitos linguageiros (re)produzem, por meio dos atos 

materializados nessas capas, imaginários sociodiscursivos compartilhados no contexto 

emergente. São esses imaginários que sustentam a construção de diferentes imagens de mulher, 

com recorrências para beleza, saúde, celebridade, sensualidade, felicidade, fitness e vaidade.  

Os dados mostram que as imagens de mulher discursivizadas nos dizeres verbo-icônicos 

das capas da Boa Forma recorrem a sentidos e efeitos de sentidos disseminados ao longo da 

história e da cultura e nos diferentes contextos. Dito de outro modo, não são somente as capas 

da Boa Forma que os encenam, mas encontram-se dispersos em outras materialidades 

discursivas, tais como: a literatura, a música, a telenovela, o jornal, os sites, o cinema, a 

televisão. 

Entende-se que a capa da Revista Boa Forma, enquanto dispositivo midiático, em uma 

sociedade biopolítica preocupada com o gerenciamento da vida, ajuda a compor a semântica da 

estética de si, do empreendedor de si, na perspectiva da economia de mercado e de consumo.  

Ao veicular saberes e imagens que se relacionam com imaginários compartilhados por um certo 

grupo de mulher, a revista atuaria na orientação do como ser mulher. Esse modelo de mulher é, 

discursivamente, construído nessas capas por meio dos diferentes ethé suscitados nos atos 

linguageiros verbais e icônicos.   

O modo como esses dizeres são encenados sugerem, e não impõem, comportamentos e 

cuidados com o corpo. Isso figura a positividade do poder e funciona como uma estratégia para 

transmitir ao sujeito destinatário a ideia de responsabilização com o próprio corpo, isto é, a 

atenção destinada a ele seria uma forma de investimento em si mesmo para alcançar um modelo 
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desejado. Enquanto isso, escamoteia a ideia de que a prática de tais cuidados é uma exigência, 

e, portanto, atua como uma forma de controle, no intuito de moldar comportamentos e 

programar corpos para o consumo e para serem consumidos, segundo a ordem da economia de 

mercado. Essas relações discurso, corpo, consumo, economia de mercado precisam ser 

inquiridas e pensadas mais densamente, visto que assumem papéis estratégicos na ordem social 

vigente. 

Os imaginários de beleza, de juventude e de saúde aspiram criar nos sujeitos 

destinatários, necessidades de consumir produtos, técnicas e serviços para alcançar um corpo 

idealizado. Ao criar necessidades, podem também favorecer a construção de subjetividades, 

nesse caso, segundo um modelo pautado no cuidado de si, pois podem interferir nos modos de 

ser, pensar e agir de mulheres que aderem a esses discursos. 

Esses imaginários funcionariam como um modelo e um referencial para os sujeitos 

destinatários (TUd), na medida em que configuram um campo de saber criado a serviço de uma 

nova forma de poder, com destaque para a indústria da beleza. O objetivo desse discurso é 

sugerir normas (FOUCAULT, 1988) de cuidados com o corpo a um certo grupo de mulheres, 

e não mais a mulher individual, mediante fabricação de desejos, estabelecimento de padrões e 

de modelos. 

Vale dizer que as considerações tecidas nesse aporte são passíveis de desconstruções e 

reconstruções, pois entendemos tratar-se de uma investigação entre tantas outras possibilidades. 

A forma como delimitamos e problematizamos o nosso corpus motivou certos modos de análise 

e interpretação, mas o nosso objeto permanece suscetível a novos olhares, novos sentidos, novos 

dizeres. O que exploramos nessa pesquisa foi apenas um olhar, num conjunto de alternativas de 

produção de saberes que, por se acharem inscritos nas malhas da história e tecidos pelas relações 

humanas, são transitórios de certo modo. 

Por fim, o exercício de análise empreendido mostra que existem veredas a serem 

percorridas, um vasto campo a ser descortinado, permitindo que assuntos como discursos sobre 

o corpo em práticas discursivas recorrentes, na perspectiva da verboiconicidade, continuem 

sendo alvos de reflexões e de investidas teórico-metodológicas. 

   

 

 

 

 



128 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALMEIDA, D. M. V.; MENDES, E. Retórica das imagens na construção do discurso anti-

homofóbico. Revista Gláuks, v. 14, nº 1, 2014. Disponível em:  

http://www.revistaglauks.ufv.br. Acesso em: 05/09/2016. 

 

ALVES, Carolina Assunção e. Retórica da imagem em movimento: uma abordagem possível? 

In. MENDES, E.; MACHADO, I. L.; LIMA, H.; LYSARDO-DIAS, D. (Orgs). Imagem e 

discurso. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2013, p.73-88. 

 

AQUINO, Denise Marciano de. As mulheres da capa: uma análise semiótica de traços, cores 

e performances ilustrados na revista feminina Grande Hotel em finais da década de 40. 2012. 

90 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, 2012. https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/4368. Acesso em 12/12/2016. 

 

AMOSSY, Ruth. O ethos na intersecção das disciplinas: retórica, pragmática, sociologia dos 

campos. In.: ______ (org.). Imagens de si no discurso: a construção do ethos. 2 ed. São Paulo: 

Contexto, 2016, p. 119-144. 

 

ANDRADE, Daniel. Empresa humana ou humana empresa? Revista GV-Executivo. São 

Paulo: FGV/EAESP Vol. 10, n. 1, janeiro-junho 2011, p. 38-41. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/article/download/22943/21711. 

Acesso em: 02/06/2017. 

 

ARISTÓTELES. Retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2012. 

 

AUMONT, Jacques. A Imagem. Campinas: Papirus, 1993. 

 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São. Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Portugal: Edições 70, 2008. 

 

BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. 

Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de janeiro: Zahar, 2008. 

 

CANDELLO, Heloísa. A semiótica das revistas digitais. 2006. 115 f. Dissertação (Mestrado 

em multimídias). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2006. Disponível: 

https://www.academia.edu/1420001/a_semi%c3%93tica_das_revistas_digitais. Acesso em: 

12/12/2016. 

 

CASTRO, Ana Lúcia. Culto ao Corpo e Sociedade. São Paulo: Annablume, 2007. 

 

CHARAUDEAU, P. Discurso político. 2 ed. Tradução Fabiana Komesu e Dilson Ferreira da 

Cruz. São Paulo: Contexto, 2015. 

 

______. Linguagem e discurso: modos de organização. 2 ed. Trad.  Ângela M. S. Corrêa e Ida 

Lúcia Machado.  São Paulo: Contexto, 2014. 

 

http://www.revistaglauks.ufv.br/
https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/4368
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/article/download/22943/21711
https://www.academia.edu/1420001/a_semi%c3%93tica_das_revistas_digitais


129 

 

 

 

 

______. Discurso das mídias. 2 ed. Trad. Ângela M. S. Corrêa. São Paulo: Contexto, 2013. 

 

______. Dize-me qual é teu corpus, eu te direi qual é a tua problemática. Revista Diadorim / 

Revista de Estudos Linguísticos e Literários do Programa de Pós-Graduação em Letras 

Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Volume 10, Dezembro 2011. 

Disponível em: http://www.patrick-charaudeau.com/Dize-me-qual-e-teu-corpus-eu-te.html. 

Acesso em: 28/06/2016. 

 

______. Um modelo sociocomunicacional do discurso: entre situação de comunicação e 

estratégias de individualização. In: STAFUZZA, G.; DE PAULA, L. (org.). Da análise do 

discurso no Brasil à análise do discurso do Brasil. Uberlândia: Edufu, 2010a. Disponível em: 

http://www.patrick-charaudeau.com/Um-modelo-socio-comunicacional-do.html. Acesso em: 

28/06/2016. 

 

______. Uma problemática comunicacional dos gêneros discursivos. Revista Signos, vol. 43, 

PUC, Valparaiso, 2010b. Disponível em: http://www.patrick-charaudeau.com/Uma-

problematica-comunicacional.html. Acesso em: 05/09/2016.  

 

______. Les stéréotypes, c’est bien. Les imaginaires, c’est mieux. In : BOYER, H. (dir.)..com 

Stéréotypage, stéréotypes: fonctionnements ordinaires et mises en scène. Paris: 

L’Harmattan, 2007. Disponível em: http://www.patrick-charaudeau /Les-stereotypes-c-est-

bien-Les.98.html. Acesso em: 20/08/2015. 

 

______. Uma análise semiolinguística do texto e do discurso. In: PAULIUKONIS, Maria 

Aparecida Lino; GAVAZZI, Sigrid (org). Da língua ao discurso: reflexões para o ensino. Rio 

de Janeiro: Lucerna, 2005. 

 

______. Visadas discursivas, gêneros situacionais e construção textual. In: MACHADO, I.L.; 

MELLO, R. (Org.). Gêneros: Reflexões em Análise do Discurso. Belo Horizonte: 

NAD/FALE/UFMG, 2004, p.13-41. 

 

______. Uma teoria dos sujeitos da linguagem. In: MARI, Hugo et al. (org). Análise do 

discurso: fundamentos e práticas. Belo Horizonte: NAD /FALE/UFMG, 2001, p. 22-39. 

 

______. Análise do discurso: controvérsias e perspectivas. In: MARI, Hugo et al. (org). 

Fundamentos e dimensões da Análise do Discurso. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 1999. 

 

______. Grammaire du sens et de l’expression. Paris: Hachette Livre, 1992. 

 

CHARAUDEAU, P.; MAINGUENEAU, P. Dicionário de análise do discurso. São Paulo: 

Contexto, 2008. 

 

CORRÊA-ROSADO, Leonardo Coelho; MELO, Mônica Santos de Souza. A telenovela das 

23h: uma descrição do gênero a partir da Teoria Semiolinguística. Linguagem em (Dis)curso 

– LemD, Tubarão, SC, v. 15, n. 2, p. 207-227, maio/ago. 2015. Disponível em: 

www.scielo.br/pdf/ld/v15n2/1518-7632-ld-15-02-00207.pdf. Acesso em: 14/03/2017. 

 

COSTA, S. R. Dicionário de gêneros textuais. 3 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012. 

 

http://www.patrick-charaudeau.com/Dize-me-qual-e-teu-corpus-eu-te.html
http://www.patrick-charaudeau.com/Uma-problematica-comunicacional.html
http://www.patrick-charaudeau.com/Uma-problematica-comunicacional.html
http://www.scielo.br/pdf/ld/v15n2/1518-7632-ld-15-02-00207.pdf


130 

 

 

 

 

COSTA, M. F.; SOARES, J. C. Mulheres em revista: representação corporal no imaginário 

social. Revista Demetra. Publicações UERJ, nº 11(supl.1) 2006, p. 1171-1184. Disponível: 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article. Acesso em: 12/12/2016. 

COURTINE, Jean-Jacques. Decifrar o corpo: pensar com Foucault. Trad. Francisco Morás. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 

 

______. Discurso e imagens: para uma arqueologia do imaginário. Entrevista concedida a 

Vanice Sargentini, Carlos Piovezani e Luzmara Curcino. Trad. Carlos Piovezani. In: 

PIOVEZANI FI-LHO, C.; CURSINO, L.; SARGENTINI, V. M. O. Discurso, semiologia e 

história. São Carlos: Clara-luz, 2011, p. 145-162.  

 

 

_______. O tecido da memória: algumas perspectivas de trabalho histórico nas ciências da 

linguagem. Polifonia. Cuiabá, v.12, n.2, 2006, p.113. Disponível em: 

http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/polifonia/article/view/1067/840. Acesso 

15/05/2016. 

 

DELEUZE, Gilles. Conversações. Trad. Peter Pál Pelbart. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992. 

 

______. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 2005.  

 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 1.Trad. 

de Aurélio Guerra Neto e Célia Pinto Costa. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2000. 

 

______. O que é a Filosofia? Trad. Bento Prado Jr. e Alberto Alonso Muñoz. Rio de Janeiro: 

Ed. 34, 1996. 

 

DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. Michel Foucault, uma trajetória filosófica: para além 

do estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995. 

 

EGGS, Ekkehard. Ethos aristotélico, convicção e pragmática moderna. In.: AMOSSY, Ruth 

(org.). Imagens de si no discurso: a construção do ethos. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2016, p. 

29-56. 

 

FIGUEIREDO, Débora de Carvalho; NASCIMENTO, Fábio Santiago; RODRIGUES, Maria 

Eduarda. Discurso, culto ao corpo e identidade: representações do corpo feminino em revistas 

brasileiras. Linguagem em (Dis)curso – LemD. Tubarão, SC, v. 17, n. 1, p. 67-87, jan./abr. 

2017. Disponível em: www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/. Acesso em: 16/03/2017. 

 

FONTANARI, Rodrigo. Do signo ao mito: uma análise semiológica das capas de revista Men’s 

Health e G Magazine. Santa Cruz do Sul, v. 40, n. 68, p. 66-74, jan./dez. 2015. Disponível em: 

www.online.unisc.br/seer/index.php/signo/article/view/4954. Acesso em: 20/03/2017.  

 

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, 

pronunciada em 2 de dezembro de 1970. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: 

Edições Loyola, 2012. 

 

______. Os Anormais: o curso no Collège de France. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo, 

Martins Fontes, 2002. 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/polifonia/article/view/1067/840
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/
http://www.online.unisc.br/seer/index.php/signo/article/view/4954


131 

 

 

 

 

______. O retorno da moral. In. FOUCAULT, M. Ética, Sexualidade, política. 2 ed. MOTTA, 

Manoel Barros da (Org.). Trad. Elisa Monteiro e Inês Autran Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2006. 

 

______. Ditos e escritos. In. FOUCAULT, M. Ética, Sexualidade, política. MOTTA, Manoel 

Barros da (Org.). Trad.  Elisa Monteiro e Inês Autran Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2006. 

 

_______. A sociedade punitiva. In: FOUCAULT, M. Resumo dos cursos do Collège de 

France. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p. 25-44.   

 

______. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1996. 

 

______. A Vontade de Saber. Rio de Janeiro:  Graal, 1988. 

 

______. Vigiar e Punir. 7 ed. Trad. Raquel Ramalhete. Rio de Janeiro: Vozes, 1987. 

 

GOMES, R. et al. Organização, processamento, análise e interpretação de dados: o desafio da 

triangulação. In: MINAYO, M. C. S.; ASSIS, S. G.; SOUZA, E. R. (Org.). Avaliação por 

triangulação de métodos: abordagem de programas sociais. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2010, p. 

185-221. 

 

GUATTARI, F. & ROLNIK, S. Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis: Vozes, 

1993. 

 

GUIMARÃES, L. A cor como informação: a construção biofísica, linguística e cultural da 

simbologia das cores. São Paulo: Annablume, 2000. 

 

HEBERLE, Viviane. Revistas para mulheres no século 21: ainda uma prática discursiva de 

consolidação ou de renovação de ideias?. Linguagem em (Dis)curso. Tubarão: Unisul, v.4, n. 

esp., p. 85-112, 2004. 

 

KRESS, G.; T. VAN LEEUWEN. Reading images: the grammar of the visual design. London: 

Routledge, 2008. Disponível em: http://pt.slideshare.net/praetece/reading-images-the-

grammar-of-visual-design-van-leeuwen-and-kress. Acesso em: 20/10/2016. 

 

KOCH, Ingedore G. Villaça; BENTES, Anna Christina; CAVALCANTE, Mônica Magalhães. 

Intertextualidade diálogos possíveis. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

 

LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. 

São Paulo, Companhia das Letras, 2007. 

 

MACHADO, Ida Lúcia. A propósito do ethos. In.: MOTTA A. R. e SALGADO, L. (org.). 

Ethos discursivo. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2015, p. 11-29. 

 

______. Algumas considerações sobre a Teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau. In: 

Ida Machado; João Santos; William Menezes (Orgs.) Movimentos de um percurso em 

Análise do Discurso Belo Horizonte. NAD/FALE/UFMG, 2005, p.19-32. 

 

http://pt.slideshare.net/praetece/reading-images-the-grammar-of-visual-design-van-leeuwen-and-kress
http://pt.slideshare.net/praetece/reading-images-the-grammar-of-visual-design-van-leeuwen-and-kress


132 

 

 

 

 

______. Breves considerações sobre índices de modalização e práticas de leitura. Revista 

Caligrama. Belo Horizonte: FALE/UFMG. v.6, jul. 2001, p. 63-77. 

 

MAINGUENEAU, D. Ethos, cenografia e incorporação. In.: AMOSSY, Ruth (org.). Imagens 

de si no discurso: a construção do ethos. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2016, p. 69-92. 

 

_______. Análise de textos de comunicação. 6 ed. Trad. Maria Cecília de Souza-e-Silva e 

Décio Rocha. São Paulo: Cortez, 2013. 

 

______. Novas tendências em Análise do Discurso. Campinas: Pontes, 1997. 

 

 

MENDES, Emília. Análise do discurso e iconicidade: uma proposta teórico-metodológica. In. 

MENDES, E.; MACHADO, I. L.; LIMA, H.; LYSARDO-DIAS, D. (Orgs). Imagem e 

discurso. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2013, p. 125-153. 

 

______. Algumas configurações dos imaginários e dos ethé de “ladrão” na cultura brasileira. 

EID&A. Ilhéus, n. 3. p. 16-39, nov. 2012. Disponível em: 

periodicos.uesc.br/index.php/eidea/article/download/414/42. Acesso em: 06/06/2017. 

 

______. Publicidade e imagem: uma proposta de estudo. In: GOUVÊA, Lucia H. M. & 

GOMES, Regina S. (orgs.) Anais do II Fórum Internacional de análise do discurso: 

discurso, texto e enunciação. Rio de Janeiro: UFRJ, 2010. p. 90-100. Disponível em: 

www.letras.ufrj.br/ciadrio. Acesso em 21/12/2015. 

 

______. O conceito de ficcionalidade e sua relação com a Teoria Semiolinguística. In: 

MACHADO, Ida, et all. (orgs). Movimentos de um percurso em Análise do Discurso. Belo 

Horizonte: NAD\FALE\UFMG, 2005. 

 

MACHADO, Roberto. Por uma genealogia do poder: In: FOUCAULT, M. Microfísica do 

poder.  Rio de Janeiro: Graal, 1996. 

 

______. Análise do discurso e iconicidade: uma proposta teórico-metodológica. In. MENDES, 

E.; MACHADO, I. L.; LIMA, H.; LYSARDO-DIAS, D. (Orgs). Imagem e discurso. Belo 

Horizonte: FALE/UFMG, 2013, p. 125-153. 

 

MILANEZ, Nilton. A disciplinaridade dos corpos: o sentido em revista. In.: SARGENTINI, 

V.; NAVARRO-BARBOSA, P. (Orgs.). Michel Foucault e os domínios da linguagem: 

discurso, poder, subjetividade. São Carlos, SP: Claraluz, 2004, p. 183-200. 

 

MINAYO, M. C. S. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 

1998.  

 

MIRA, Maria Celeste. O leitor e a banca de revistas: a segmentação da cultura no século XX. 

São Paulo: Olho D’água/Fapesp, 2001. 

 

MORAIS, Argus Romero Abreu de. Os imaginários sociodiscursivos acerca do nordeste 

brasileiro. Revista EID&A – Revista Eletrônica de Estudos Integrados em Discurso e 

Argumentação, Ilhéus, n. 7, p. 22-38, dez. 2014.  

http://www.letras.ufrj.br/ciadrio


133 

 

 

 

 

 

MOSCOVICI, Serge. Representações sociais: investigações em psicologia social. 11ed. 

Trad. Pedrinho Guareschi. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.   

 

MOURA, João B. As dimensões situacional, técnica e discursiva das imagens sobre o câncer 

nas capas da revista Veja de 1970 a 2010. In. MENDES, E.; MACHADO, I. L.; LIMA, H.; 

LYSARDO-DIAS, D. (Orgs). Imagem e discurso. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2013, p. 

290-306. 

 

OLIVEIRA, Daniele de. O ethos como estratégia argumentativa nos editoriais da revista Caros 

Amigos. Revista EID&A. N. 2, jan/mai de 2012, p. 39-51. Disponível em: 

http://periodicos.uesc.br/index.php/eidea/article/view/399. Acesso em: 20/04/2017. 

 

PEREIRA, Tânia Maria A. O espetáculo de imagens na ordem do discurso midiático: o 

corpo em cena nas capas da revista veja. 12/04/2013. 203 f. Tese (Doutorado em Linguística). 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2013. 

http://tede.biblioteca.ufpb.br/bitstream/tede/6403/1/ArquivoTotalTania.pdf. Acesso em: 

20/05/2017.     

 

PUZZO, Miriam Bauab. Gêneros discursivos: capas de revistas. Revista Caminhos em 

Linguística Aplicada, volume 1. São Paulo, UNITAU, 2009. p.63-71. Disponível em: 

www.unitau.br/caminhosla . Acesso em 29/08/2016. 

 

REIS, A. C. G.; GUIMARÃES L. S.; RODRIGUES, R. P. Fallen Princesses de Dina Goldstein: 

uma proposta de análise de imagens. In. MENDES, E.; MACHADO, I. L.; LIMA, H.; 

LYSARDO-DIAS, D. (Orgs). Imagem e discurso. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2013, p. 

19-35. 

 

REIS, A. C. G. Imagens e imaginários da profissão de secretariado na Revista Excelência. 

2012. 162 f.  Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Letras, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 2012. 

 

REIS, Ana Carolina; MENDES, Emília. A constituição dos ethé e os imaginários 

sociodiscursivos do profissional de secretariado em artigo da Revista Excelência. Revista 

Glaukos. Vol.11 n.1, jan/jun 2011. Disponível em: www.revistaglauks.ufv.br/artigo/101. 

Acesso em: 20/03/2017. 

 

RIBEIRO, Tatiane Chaves. O mundo teen construído nas capas de Capricho. In.: MACHADO, 

I. L.; LIMA, H.; LYSARDO-DIAS, D. (Orgs). Imagem e discurso. Belo Horizonte: 

FALE/UFMG, 2013, p. 466-482. 

 

SCALZO, M. Jornalismo de revista. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

SOARES, Leonardo Antônio. A masculinidade na capa da revista Men s Health: uma 

abordagem da linguística crítica sob o enfoque sistêmico-funcional. 2015. 144 f. Tese 

(Doutorado em Linguística) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015. 

https://tede2.pucsp.br/handle/handle/13717. Acesso em: 20/03/2017. 

 

http://periodicos.uesc.br/index.php/eidea/article/view/399
http://tede.biblioteca.ufpb.br/bitstream/tede/6403/1/ArquivoTotalTania.pdf
http://www.unitau.br/caminhosla%20.%20Acesso%20em%2029/08/2016
http://www.revistaglauks.ufv.br/artigo/101
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/13717


134 

 

 

 

 

SOUZA, W. E. de. Os gêneros discursivos como tipos situacionais. In: MARI, H.; et al. Análise 

do discurso em perspectiva. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2003. p. 63-72. 

 

TFOUNI, Fabio Elias Verdiani; PEREIRA, Anderson de Carvalho. Entre o acontecimento e a 

memória: discurso sobre o Papa Francisco em capas de revista de grande circulação. 

Linguagem em (Dis)curso – LemD. Tubarão: SC, v. 16, n. 1, p. 11-33, jan./abr. 2016. 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Linguagem_Discurso/article/view/4844/30

59. Acesso em: 16/03/2017. 

 

VEIGA-NETO, Alfredo. Foucault e a educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

 

 

Referência do corpus: 

BOA Forma, São Paulo, Abril, ed. 327, janeiro de 2014. 

BOA Forma, São Paulo, Abril, ed. 329, março de 2014. 

BOA Forma, São Paulo, Abril, ed. 331, maio de 2014. 

BOA Forma, São Paulo, Abril, ed. 333, julho de 2014. 

BOA Forma, São Paulo, Abril, ed. 335, setembro de 2014.  

BOA Forma, São Paulo, Abril, ed. 336, outubro de 2014. 

BOA Forma, São Paulo, Abril, ed. 337, novembro de 2014. 

BOA Forma, São Paulo, Abril, ed. 340, fevereiro de 2015. 

BOA Forma, São Paulo, Abril, ed. 342, abril, 2015. 

BOA Forma, São Paulo, Abril, ed. 343, maio de 2015. 

BOA Forma, São Paulo, Abril, ed. 346, agosto de 2015. 

BOA Forma, São Paulo, Abril, ed. 348, outubro de 2015. 

BOA Forma, São Paulo, Abril, ed. 347, setembro de 2015. 

BOA Forma, São Paulo, Abril, ed. 351, janeiro de 2016. 

BOA Forma, São Paulo, Abril, ed. 353, março de 2016. 

BOA Forma, São Paulo, Abril, ed. 355, maio de 2016. 

BOA Forma, São Paulo, Abril, ed. 359, setembro de 2016. 

BOA Forma, São Paulo, Abril, ed. 361, novembro de 2016. 

 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Linguagem_Discurso/article/view/4844/3059
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Linguagem_Discurso/article/view/4844/3059


135 

  
 

  

 

 

 

 

APÊNDICE 1  

Quadro 10 – Descrição dos elementos plásticos das imagens do corpus  

CAPA ELEMENTOS PLÁSTICOS 

C1 

 

A imagem da capa apresenta uma composição assimétrica vertical. O enquadramento fotográfico da apresentadora Angélica mostra o seu 

corpo até o joelho e a sua imagem é localizada na parte central da capa, ocupando quase toda sua altura. Isso produz um efeito de tamanho 

natural e, por conseguinte, a ideia de proximidade e de intimidade entre a personagem representada e o interlocutor. A imagem da 

apresentadora é saliente em relação aos demais elementos que compõe a capa (título, chamadas de artigos e outras imagens). A luminosidade 

incide sobre as partes do corpo que não estão cobertos pela roupa (ombros, braços, rosto, barriga) como se fosse projetada em diagonal, 

reforçando o centro de interesse da imagem – o corpo de Angélica – e dando a ele visibilidade de forma sobressair na capa da revista.  A roupa 

(maiô colorido – preto, azul e amarelo) e adereços (luvas azuis, braceletes de plásticos nos tons amarelos e pretos, argolas grandes) ajudam 

criar um look esportivo e deixar o corpo à mostra, ressaltando as curvas e alongando a silhueta. A pose para foto é feita em argolas de exercício 

de pilates ou de funcional e contribui para mostrar um perfil corporal definido por exercícios físicos. A feição do rosto, o olhar, o penteado, o 

batom vermelho produz efeitos de sedução, beleza, saúde, segurança, feminilidade, bem-estar, felicidade, determinação, fitness. O olhar da 

participante dirige-se interlocutor como se exigisse dele alguma (re)ação.  

Processos de intericonicidade39 – a imagem da apresentadora Angélica pode fazer o sujeito destinatário usar sua memória histórica e pensar 

em (trazer à tona) outras imagens do mundo da boa forma, das academias, da estética e da beleza feminina que aparecem nas cenas televisivas, 

em outras revistas, imagens que ressaltam um modelo e um padrão de corpo na contemporaneidade. Além disso, essas imagens fazem ecos 

com as imagens que, historicamente, a própria revista tem mostrado 

 

C2 

 

A imagem da atriz Dira Paes, na capa, ocupa uma posição assimétrica diagonal. A capa mostra a atriz Dira Paes sentada em um banco de 

madeira, em uma varanda com assoalho também de madeira que parece ser edificada sobre o mar. No segundo plano, aparece a paisagem de 

                                                             
39 O termo intericonicidade é uma noção desenvolvida por Courtine (1981, 2006), para dizer que toda imagem se inscreve no interior de uma cultura visual que, por sua vez, 

supõe a existência de uma memória visual na qual toda imagem tem um eco. Segundo o autor há um “sempre-já” de uma imagem, baseada em uma memória externa ou interna 

sugerida pela percepção exterior. Nesse trabalho, usamos o termo intericonicidade como uma categoria de análise dos elementos plásticos da imagem, conforme sugestão de 

Mendes (2013) em sua Grade de Análise de Imagem Fixa, entretanto não desenvolvemos análises no corpo do trabalho, em virtude da complexidade (exigiria uma análise muito 

profunda e ampla) e das necessidades de ajustes teóricos. Assim, decidimos não abolir o termo das Grades, mas mantê-lo como sugestão de trabalhos posteriores.    
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uma praia com enquadramento para a mata que a contorna. Essa paisagem é a vista natural da varanda onde está a atriz. Embora o segundo 

plano (paisagem natural) apareça de forma nítida, não impede que a imagem da atriz sobressaia na capa. O contraste de cores escuras – o preto 

das roupas e calçado, o tom marrom amadeirado do cenário – e cor clara (o branco das letras) faz realçar o corpo da atriz. Além disso, as 

partes nuas do corpo recebem toda a luminosidade (rosto, braços, mãos, pernas, coxas). A composição diagonal com o auxílio da luminosidade 

formam linhas que delineiam e alongam o corpo da atriz. Ao mesmo tempo, produz um efeito de energia, de movimento, de dinamismo e 

permite que o olhar do interlocutor passei da cabeça aos pés da atriz e a visualize de corpo inteiro. O tom marrom amadeirado do cenário faz 

realçar o moreno “natural” da cor de pele de Dira Paes. O enquadramento, a luminosidade, o cenário, as cores, especialmente o  vermelho do 

esmalte das unhas), a ausência do batom, o perfil facial, o olhar e os cabelos longos e soltos ecoam efeitos de sentido de beleza natural, de 

saúde, de sensualidade, de mulher sexy, poderosa, sedutora, forte, segura. 

Pensando em um processo de intericonidade, essa imagem já não nos remete ao mundo das academias e da boa forma, mas ao de uma beleza 

natural, saudável, tranquila, feliz. Assim, essa imagem cruza com outras que mostram mulheres belas em paisagens naturais – no campo, na 

praia, no mar.  

 

C3 

 

A imagem da capa forma uma composição assimétrica vertical em que a atriz Bruna Marquezine é mostrada de corpo inteiro. Ela está sentada 

em uma grade de inox que parece ser de um iate branco, trajando um maiô preto com um cinto fino branco. Ao fundo um o mar azul funciona 

como figura-fundo. Os cabelos molhados aludem que atriz acabara de sair de um banho de mar. As cores que se destacam são o branco das 

letras, do cinto e de um pedaço do fundo traseiro do iate, o azul do mar e o preto da roupa. Nesse jogo de cores, sobressai o corpo da atriz para 

onde incide a luminosidade (pernas, braços busto, face). A postura e trejeitos corporais insinuados na fotografia enunciam sensualidade, 

sedução, seriedade, beleza, saúde, felicidade, bem-estar, ostentação, exuberância. A imagem da atriz em um iate e em alto mar ligam-se a 

outras vistas em novelas, filmes, imagens de outras revistas que insinuam o poder de poucas mulheres em desfrutar de um passeio assim, já 

que isso implica um certo glamour e a ostentação financeira.  

 

C4 

 

A foto mostra o corpo da atriz Giovanna Antonelli cobrindo toda a página na posição vertical e centralizada. Em pé e com os braços levantados 

à altura da cabeça, a atriz faz uma pose que coopera para o alongamento do seu corpo. Com isso, duas linhas verticais paralelas definem a 

forma corporal, apontando para uma simetria da imagem.  Uma paisagem natural de plantas com bastante folhagens constitui o plano de fundo 

da figura. A atriz usa um maiô creme com o desenho de um flamingo na frente, braceletes grossos cremes e sandálias de salto também na 

mesma cor. O branco e o dourado são usados para compor as letras. Essa cor faz os elementos da capa (a imagem da atriz, os enunciados) 
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sobressaírem, pois se destaca em relação ao verde da figura-fundo. As expressões corporais da atriz enunciam felicidade, beleza, leveza, 

descontração, serenidade, bem-estar, saúde, naturalidade.  

 

C5 

 

A capa traz a imagem de Grazi Massafera, trajando um maiô nas cores branco, preto e marrom bastante cavado com franjas pretas e usando 

braceletes tipo bronze. O corpo da modelo aparece em perfil, com um braço erguido sob a cabeça, o rosto levantado, porém com um olhar 

frontal. A pose mostra o formato espetacular do corpo, realçando as curvas sinuosas, o bumbum avantajado e a barriga definida. Na imagem, 

a luminosidade incide sobre partes do corpo tais como rosto, braços, ombros, barriga, coxas, cintura, destacando-as em seu conjunto. As cores 

da roupa harmonizam-se com o preto e o vermelho do texto verbal. A imagem do fundo se assemelha a uma areia e coopera para o 

enquadramento e destaque da foto da modelo. As expressões faciais materializam efeitos de sensualidade, de ousadia, de ostentação, de beleza, 

de saúde, de vigor, de saúde, de felicidade. A foto lembra imagens de mulheres das passarelas, de modelos que exibem a si mesmas, o seu 

corpo. 

 

 

C6 

 

A imagem traz a atriz Letícia Spiller trajando um biquíni azul claro. A fotografia mostra a atriz em movimento (correndo) e sorridente. A 

posição dos braços, pernas e cabelos sugerem que a atriz estava movimento quando foi fotografada. Isso dá uma certa dinamicidade, energia, 

animação à capa. O biquíni ajuda a desenhar o corpo escultural e delicado da atriz. No plano de fundo, a imagem do mar e da praia estão 

desfocados, por isso primeiro plano (a imagem de Letícia) se destaca. Nessa capa, sobressaem os diferentes os tons azuis claros (nas letras e 

no vestuário), o preto das letras, a cor desfocada da areia. Essas cores associadas à imagem da atriz sugerem sensações de leveza e suavidade. 

O rosto, o olhar e a expressão corporal da atriz de um modo geral causam efeitos de alegria, serenidade, leveza, bem-estar, movimento, 

delicadeza, feminilidade, beleza e saúde. 

 

 

 

C7 

 

A capa tem como personagem central a atriz Deborah Secco, trajando top cropped biquíni na cor amarela e realizando um movimento com 

um aparelho em forma de elástico. Na foto, a atriz segura o aparelho com as mãos, estica até a altura dos ombros, ressaltando a expansividade 

dos braços e o seu corpo malhado. O plano de fundo é formado pela imagem do mar e da praia com um desfoque, mostrados como se a atriz 

estivesse de costas para eles. Na imagem predominam as cores amarelo da roupa e das letras que formam o nome da revista; o preto e o branco 

das letras das manchetes; os tons azuis do mar e a cor a areia da praia. A luminosidade da imagem incide sobre o corpo da atriz, realçando as 

curvas e os músculos definidos e esculpidos pelos exercícios. O meio sorriso do rosto e as demais expressões corporais exprimem sensualidade, 

objetividade, segurança, força, vigor, determinação, beleza, saúde, fitness. 
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C8 

 

Essa capa traz a foto da atriz Mariana Ruy Barbosa com o corpo em perfil, pois está sobre uma bicicleta nas cores preta e branca. Porém o 

rosto mostra-se frontal. O uso do short branco bem curto e da blusa cropped manga longa com listras largas nas cores vermelha e preta 

valorizam as formas corporais da atriz e faz sobressair partes do corpo como pernas, bumbum e barriga. Observa-se também uma harmonia 

entre as cores das imagens e das palavras, convergindo para o enquadramento na imagem central da capa: a atriz. A luminosidade converge 

para o rosto cintura e cochas lateralmente, já que o corpo está em perfil. Na imagem, a atriz exibe um sorriso acentuado, um olhar firme e 

objetivo, expressões que, no seu conjunto e ligados ao corpo como um todo, traduzem felicidade, sensualidade, bem-estar, saúde, disposição, 

vigor, leveza, fitness. 

 

C9 

 

A personagem da capa é a atriz Thaila Ayala fotografada num movimento descontraído, natural, trajando um biquíni preto, colar. A imagem 

da atriz mostrada do joelho para cima e frontalmente, exibe um corpo alto-astral, esguio, magro. O rosto exibe um sorriso descontraído, alegre, 

livre, simpático, estimulante, feliz. Na capa sobressaem cores como o preto das roupas e de parte do texto verbal das chamadas, o amarelo do 

título da revista e do título de chamadas, branco de parte da figura-fundo e de algumas chamadas, o verde de parte da figura-fundo desfocada 

como se fosse paisagem natural. A luminosidade recai sobre as partes do corpo que se mostram perpendicular, incidindo sobre rosto ombros, 

braços e pernas. Esses detalhes em consonância com o universo do corpo da atriz sugerem energia positiva, felicidade, bem-estar, saúde, 

liberdade, felicidade. A imagem ressoa outras do mundo alto-astral, zen, de contato com a natureza, de uma vida saudável pela escolha de um 

modo de vida natural. 

    

 

C10 

 

A capa estampa a imagem da atriz Sheron Menezzes como se estivesse andando na areia de uma praia, trajando um biquíni estampado (superior 

com listas brancas e pretas e inferior estampa floral e preto), usando braceletes artesanal e portando uma prancha colorida. As cores do texto 

verbal variam em preto, vermelho e branco o que favorece para dar tonalidade colorida à capa. Na figura-fundo, visualiza-se a areia da praia, 

o mar e o céu azul. Sobre a atriz incide a luminosidade do sol praiano criando sombras e, ao mesmo tempo, iluminando rosto ombros e coxas. 

As expressões faciais estampam um sorriso acentuado causando efeitos de felicidade, disposição, segurança, sensualidade, energia, bem-estar, 

suavidade. 
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C11 

 

A capa traz como garota da capa da atriz Tainá Müller vestindo um maiô rosa claro cavado que destaca as curvas da cintura, usando braceletes 

e relógios esportivos e fones de ouvido vermelho. As unhas são pintadas com esmalte na tonalidade renda. Os cabelos soltos e jogados de lado  

A foto faz parecer que a atriz se move, quase que desfilando. O sorriso estampado na face enuncia felicidade, carisma, simpatia, feminilidade, 

leveza, sensualidade. Novamente, a luminosidade é sobre o roso, braços e pernas. As cores preta e rosa escuro, braço e o sublinhado rosa 

escuro dos enunciados, bem como o tom pastel claro do plano de fundo, harmonizam-se com a imagem da atriz, traz vida à capa e realça o 

corpo da modelo. 

 

C12 

 

Gisele Bündchen, garota da capa, veste um biquíni em tons marrom, preto e branco no formato cortina e em tiras, favorecendo a exposição do 

corpo da atriz. Mar e praia formam a figura-fundo desfocada da capa. Esse desfoque realça e focaliza a imagem da atriz bem como os 

enunciados verbais da capa. As cores branca, preta e laranja dos enunciados verbais cria uma tonalidade que reforça o clima de verão, de um 

dia de sol. As sombras projetadas sobre o corpo da atriz mostra que trata-se de um dia ensolarado. Em pé, com os braços erguidos sob a 

cabeça, a atriz expõe-se ao sol e exibe o corpo escultural, as curvas e barriga delineada. A luminosidade incido sobre o corpo, especialmente, 

na face braços e barriga e cabelos dourados. De olhos fechados e face erguida, a atriz mostra-se feliz, exuberante, de bem com a vida, alegre, 

disposta, saudável. 

 

C13 

 

A imagem da capa tem como plano de fundo uma cidade praiana (a semelhança do Rio Janeiro) e sobre esse plano, como se estivesse num 

lugar donde é possível ter uma visão panorâmica da cidade, está a atriz Fernanda Souza em perfil, escorando o braço direito do lado de um 

saco de pancada preto com fundo amarelo para treino de muay thai. A atriz veste um casaco esportivo preto com bolinhas e listas brancas, usa 

luvas brancas de treino muay thai, top branco e shortinho curto de malha tipo sunquíni nas cores preto. Nos enunciados verbais destacam-se 

as cores branca preta e amarelo, criando uma harmonia com os elementos que compõem a imagem da atriz. A figura-fundo é desfocada, 

destacando e focalizando a figura da atriz. A sua posição na foto realça o corpo torneado, curvas definidas e bem delineadas pela prática do 

exercício muay thai. A expressão facial marcada por um leve sorriso, a maquiagem e a imagem como um todo criam o efeito objetividade, 

vaidade, força, determinação, saúde, felicidade, bem-estar, resistência, vigor, fitness. 

 

 



140 

  
 

  

 

 

 

 

 

C14 

 

A atriz Debora Secco exibe em performance fitness e esportiva. Usando biquíni floral, um cropped cinza e tênis pendurado no ombro esquerdo 

reforçam essa imagem. A atriz faz uma pose descontraída, com braços erguidos sobre a cabeça que exibe o corpo escultural e barriga bem 

definida. De olhos fechados e um sorriso intenso expressa felicidade, saúde, conquista, fitness. Os enunciados verbais aparecem as cores 

vermelha e preta. Essas cores destacam os enunciados e realçam a tonalidade, produzindo vivacidade na imagem. A figura desfocada da paria 

como plano de fundo realçam tanto a imagem da atriz, quanto os enunciados verbais. 

 

C15 

 

Aline Moraes exibe um corpo escultural, usando um biquíni com estampa de camuflagem, um cropped em tricô creme, breceletes e relógio 

esportivo, mochila com estampa de camuflagem pendurada no ombro esquerdo mostram que a atriz está disposta a uma aventura.  A face 

levemente abaixada e o olhar de baixo para cima causam efeito de sedução e mistério. A foto de perfil apresenta as formas definidas do corpo 

de Aline com destaque para bumbum, barriga e coxas. A figura fundo desfocada sugere tratar-se uma floresta, lugar selvagem a ser desbravado, 

de aventura. A composição da imagem como um todo esboçam uma representação de mulher misteriosa, sensual, aventureira, segura, 

determinada, saudável, bela, vaidosa. 

 

C16 

 

 

A imagem da Flávia Alessandra figura uma mulher que pratica algum tipo de luta (boxe). Isso se destaca na pose, nas roupas (short curto 

vermelho e cropped preto) e acessórios (luvas pretas, relógio). O plano de fundo sugere um ringue e o cenário de uma academia de lutas num 

estilo rústico, tendo em vista a parede de tijolos ao fundo. Esse cenário coopera para a construção da imagem de lutadora da atriz. As cores 

brancas dos enunciados verbais sobressaem em relação à figura-fundo, ao mesmo tempo traz claridade para a imagem principal: a modelo. 

Fotografada frontalmente, a atriz exibe uma expressão facial e corporal que enunciam força, agressividade, determinação, poder, saúde, 

sensualidade, disciplina, equilíbrio, disposição, vaidade. 

 

C17 

 

A celebridade da capa é Giovanna Ewbank que exibe sua forma corporal resultante da prática de corrida. O cenário em cores vermelhas sugere 

arquibancadas de pista de corrida e a atriz faz pose sentada em uma das poltronas e de pernas cruzadas o que ressalta as formas definidas e 

delineadas da barriga e das coxas. O estilo o como se veste – blusa coppred branca manga longa, short esportivo curto tênis preto de corrida, 

meias longas brancas com listas azuis sugerem o uniforme de corrida. O rosto exibe um sorriso de lábios fechado e o delineamento facial da 

atriz se destaca pela luminosidade. As cores da figura fundo, bem como o branco dos enunciados verbais ressaltam e fazem sobressair a figura 
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da atriz focalizada no centro da imagem da capa. As expressões da atriz causam efeito de sensualidade, beleza, harmonia, bem-estar, 

completude, saúde, prazer.  

 

 

C18.1 

C18.2 

C18.3 

 

A capa dessa edição da Revista Boa Forma exibe, por sua vez, três personalidades: Bella Falconi, Sophia Abraão e Gaby Amarantos. Trata-

se da campanha “Verão sem padrão: 3 capas, 3 corpos diferentes”. A intenção parece ser apresentar diferentes “perfeições” de corpo como 

tentativa de fugir de um padrão único e, com isso, agradar mais leitoras.  

Assim, em algumas capas, Bella Falconi exibe a imagem de um corpo escultural num estilo fitness – barriga definida, pernas delineadas – em 

um biquíni colorido – em uma paisagem praiana rústica. Em outras capas, a figura de Sophia Abraão exibe um corpo esbelto num estilo mais 

sexy e romântica. Em um biquíni estampado de estrelas vermelhas e fundo preto, a modelo está sentada na areia de uma praia com a imagem 

do mar no fundo. Noutras, Gabi amarantos mostra um visual alegre, descontraído e curvas brasileiríssimas. Vestida um biquíni cropped azul 

escuro com estampas africanas, um turbante afrodescendente, a cantora, em uma escada laranja, exibe um corpo malhado, curvas bonitas, 

pernas grossas e barriga delineada. 
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APÊNDICE 2 

Quadro 11 – Mapeamento dos elementos icônicos do corpus para identificação de plano, ângulos de visão, ponto de vista e função moldura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPA PLANO ÂNGULO DE VISÃO PONTO DE VISTA FUNÇÃO MOLDURA 

C1 

C6 

C7 

C8 

C9 

C10 

C11 

C12 

C13 

C14 

C15 

C16 

C18.1 

C18.2 

C18.3 

O plano utilizado na 

composição da imagem é tipo 

americano – a celebridade é 

representada a partir da altura do 

joelho, reproduzindo uma visão 

mais ampla da anatomia do 

corpo. Esse plano de 

apresentação da imagem cria um 

campo de visão como se locutor 

e interlocutor estivessem 

participando de uma conversa 

cotidiana. 

O ângulo é de visão média, 

pois a cena da capa é retratada 

como se estivesse à altura dos 

olhos do interlocutor, ou seja, 

celebridade representada e 

interlocutor posicionam-se 

como se ficassem frente a 

frente, partilhando a mesma 

linha do olhar.  

No contrato comunicacional 

estabelecido por intermédio 

das capas, o ângulo de visão 

frontal implica o TUd (sujeito 

destinatário) no mundo 

representado pelo EUe (sujeito 

A imagem da personalidade 

midiática é retratada como se o 

observador a olhasse de frente 

e de uma distância bem 

próxima. Trata-se de um ponto 

de vista usual (imagem 

mostrada a altura dos olhos), 

remetendo ao modo como 

vemos o mundo todos os dias. 

Isso faz lembrar as cenas 

comuns do nosso cotidiano, 

com as quais, 

corriqueiramente, deparamos 

no nosso dia a dia. 

Não se observa linhas, traços ou 

figuras que delimitam a imagem 

da capa. Trata-se de uma 

moldura abstrata cujo limite é a 

própria capa que, naturalmente, 

recorta a cena e define a 

fronteira da imagem (capa) no 

formato de um retângulo 

(relação entre largura e altura). 

Essa moldura-limite 

(AUMONT, desenha, define o 

domínio separando o que 

imagem do que não é. Formata a 

capa e determina os elementos 
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APÊNDICE 3 

Quadro 12 – Mapeamento da organização discursa dos estratos icônicos  

Mapeamento de 

recorrências   
Descrição Modo de organização discursivo predominante 

Composição vertical, 

enquadramento total e 

saliência da figura 

feminina. 

Essa forma organizacional da capa destaca a 

imagem da mulher como figura principal da capa, 

primeira a ser tocada pelo olhar do interlocutor.  

A figura feminina enuncia uma posição de influência e age sobre o 

interlocutor, atribuindo a si mesmo e aos outros papéis linguageiros numa 

relação EU → TU. 

 

 

C2 

C3 

C4 

C5 

C17 

Na composição da imagem é 

utilizado o plano total ou de 

conjunto, pois a celebridade 

está representada de corpo 

inteiro, impedindo que se tenha 

uma visão ampla do espaço a 

sua volta. O objetivo é fazer um 

enquadramento no corpo, em 

especial, nas partes que se deseja 

evidenciar: face, bustos, barriga 

coxas, bumbum. 

enunciador) como se ambos 

fizessem parte de mundos 

semelhantes.  

 

que a compõe: os códigos 

semiológicos verbais e icônicos. 

A moldura coopera ainda para 

enquadramento do elemento 

mais importante que a compõe: 

o corpo da personalidade 

representada. 

A moldura nas capas da Boa 

Forma podem assumir uma 

função retórica (AUMONT, 

1993), pois, ao delimitar o 

conteúdo representativo da capa 

e a própria capa em si, organiza 

um todo discursivo.  
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Celebridade feminina 

é a imagem principal 

da capa. 

Em cada capa, a imagem principal é uma 

celebridade feminina (apresentadora, atriz, 

modelo) reconhecida no cenário nacional e 

internacional. Todas exercitam cuidados com o 

corpo e com a saúde e possuem atributos externos 

e internos que se assemelham.  

Na organização icônica predomina atividade de nomeação – função do modo 

de organização descritivo: figura feminina possui atributos (físicos, 

comportamentais e valorativos) capaz de enquadrá-la no mundo da Revista 

Boa Forma. 

Elementos 

composicionais na 

caracterização da 

figura feminina  

Em cada capa, as cores, posições, vestuários, 

acessórios, expressões faciais e corporais, 

cenários (planos de fundo) associados aos 

enunciados verbais ajudam a representar uma 

mulher singular. 

A personalidade representada atribui a si um papel social e discursivo que a 

autoriza interpelar o interlocutor para si mesma e para a enunciação da capa. 

Luminosidade com 

incidência no corpo 

feminino. 

A luminosidade recai sobre a face, braços, bustos, 

ombros, pernas, destacando as formas corporais 

da mulher. 

A luminosidade configura o corpo como centro de interesse na imagem da 

mulher, funcionando como procedimento discursivo alocutivo. 

Contraste, saturação e 

combinação de cores 

O contraste, a saturação e a combinação de cores 

destacam a imagem da celebridade como imagem 

principal. 

Ao fazer sobressair o icônico e o verbal para captar a atenção do interlocutor, 

a cor é um procedimento enunciativo alocutivo com modalização 

interpelativa; ao proceder a identificação da mulher de Boa Forma, é um 

procedimento discursivo de configuração descritiva.  

Predomínio do plano 

americano e do plano 

total na representação 

da imagem da mulher. 

O uso desses planos mostra a figura da mulher em 

tamanho grande, cria enquadramentos 

aproximados e simula o efeito de naturalidade e 

do campo visão de uma conversação cotidiana.  

Trata-se de um procedimento discursivo alocutivo porque aproxima o mundo 

locutor ao do interlocutor, visando inserir este último na enunciação da capa; 

funciona também como procedimento de organização descritiva, pois o 

enquadramento da imagem em tamanho grande particulariza atributos do 

corpo feminino, nomeando-as numa caracterização identificatória. 

Recorrência do ângulo 

de visão média. 

O ângulo de visão mostra a cena da capa, 

especialmente a imagem da celebridade, como se 

estivesse à altura dos olhos do interlocutor. 

Esse ângulo possibilita que locutor e interlocutor participem da mesma linha 

de olhar como se ambos integrassem o mesmo mundo. Isso causa um efeito 

de proximidade, intimidade, cumplicidade entre interlocutor e enunciador. 

Sobressai, portanto, a modalidade alocutiva, já que o sujeito destinatário é, 

discursivamente, implicado no mundo do sujeito enunciador. 
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Predominância do 

olhar frontal e 

direcionado para o 

interlocutor. 

As personalidades representadas nas capas da Boa 

Forma olham diretamente nos olhos do 

interlocutor como se exigisse desse uma (re)ação. 

O olhar direto nos olhos insere o interlocutor nas cenas enunciadas, fazendo-o 

sentir-se integrante do mundo retratado nas capas. Além disso, causa um 

efeito que demanda desse interlocutor uma (re)ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 4 

Quadro 13 – Mapeamento de recorrências lexicais nos atos linguageiros verbais 
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Capa 

 

Atos Linguageiros (AL) verbais 

 

C1 

 

 

AL1: Angélica, 40 anos, 3 filhos. A aula (pilates + funcional) e o cardápio (sem glúten) que desenharam este corpo. 

AL2: Os produtos de beleza preferidos das blogueiras top. 

AL3: Faça em casa: picolé com detox, antigordurinha, enegético, termogênico e pró-músculo. 

AL4: Cabelo lindo e forte com a nova queratina. 

AL5: Treino de cárdio para elíptico e escada. 

AL6: Novos cremes para clarear manchas até no verão. 

AL7: A receita de Carol Buffara para realizar suas metas em 2014. 

AL8: -3 kg e um bumbum lisinho com a dieta anticelulite. 

 

 

C2 

 

AL9: Dira Paes, beleza natural, sexy e poderosa. 

AL10: Vale a pena trocar o leite de vaca pela versão vegetal? Tem de arroz, aveia, amêndoa, quinua... 

AL11: O treino power e o cardápio proteico que mudaram o corpo da blogueira fashion Lalá Noleto. 
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AL12: 5 tratamentos para transformar o seu sorriso. 

AL13: 17 substâncias naturais para secar gordura e ganhar músculos. 

AL14: O novo longo e os cortes de cabelo que funcionam na vida real. 

AL15: Bumbum de Ipanema: aula exclusiva que aumenta e levanta. 

 

C3 

 

AL16: Bruna Marquezine gata. Ela mudou a alimentação, está treinando sério e conta tudo! 

AL17: 101 produtos top para um supermercado saudável e funcional. 

AL18: Desafio da corrida: 2 treinos (5k e 21k) + cardápio= -8kg. 

AL19: 32 novidades. #TemQueTer de beleza. 

AL20: HIIT: faça em casa o treino express que define o corpo e seca a gordura (sucesso aqui e nos EUA). 

AL21: Goji Berry emagrece? Todos os poderes da frutinha vermelha. 

AL22: Derreta os últimos 3kg com a dieta do chá detox. 

AL23: As ultratecnologias para detonar flacidez, celulite e gordura localizada. 

 

 

 

 

 

C4 

 

AL24: Giovanna Antonelli, 38 anos, aposta no CrossFit para manter a forma. 

AL25: Ciência comprova: colágeno funciona! O tipo certo e como tomar. 

AL26: Vitamina C: mais eficiente contra manchas e flacidez. 

AL27: Perca 4 kg com sopa proteica no jantar. 

AL28: Treino de 40 minutos. Derrete 2 kg em 1 mês. 

AL29: A moda nas unhas é menos cor: 30 esmaltes neutros e chiques. 

AL30: Os alimentos que turbinam os resultados do seu exercício. 

AL31: O perfume que cabe no seu bolso: 25 opções a partir de 50 reais. 

AL32: Tudo sobre o crossfit, que seca e define o corpo. 

 

 

 

C5  

 

AL33: Grazi Massafera, 32 anos, 1 filha. Saiba o que ela faz para ter este corpo es-pe-ta-cu-lar! 

AL34: Por que a beterraba é a queridinha das musas fitness. 

AL35: -3 kg em 15 dias com a nova (e fácil) dieta dukan. 
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AL36: Os produtos e os tratamentos para acabar de vez com a sua olheira. 

AL37: A aula de pilates que chapa a barriga. 

AL38: O guia definitivo para manter a forma durante a gravidez. 

AL39: Flávia -32 kg e André -14 kg. A história do casal que emagreceu juntos. 

AL40: O treino e o cardápio poderosos que mudaram o corpo de Karina Bacchi em 3 meses! 

 

C6 

 

 

AL41: Desafio de verão: perca 10 kg e mude o seu corpo com Bella Falconi. Dieta da proteína magra e treino top. 

AL42: Berinjela desincha, tira a fome e ajuda a secar. 

AL43: Letícia Spiller conta o que come e como malha para ter este corpo aos 41 anos. 

AL44: O poder de ser loira + os produtos para cuidar dos fios e prolongar a cor. 

AL45: Por que cortar glúten e lactose emagrece? 

AL46: O cardápio e os exercícios para voltar a forma depois do parto. 

AL47: Barriga chapada: os 6 abdominais superpoderosos de Gabriela Pugliesi. 

 

 

C7 

AL48: Débora Secco: - 14 kg em 2 meses. 

 Treino que chapa a barriga. 

 Cardápio glúten-free com baixa lactose. 

AL49: 37 lanchinhos saudáveis para levar na bolsa. Proteicos, sem glúten e com até 200 calorias. 

AL50: Dê um jeito na celulite, nas estrias e na flacidez até o verão. 

AL51: 28 produtos im-per-dí-veis para pele e cabelo (eleitos por top especialistas). 

AL52: Desafio de verão: derreta 5 kg e mude seu corpo. 

AL53: Linda no biquíni! Os modelos que valorizam suas curvas. 

AL54: Por que o sódio engorda?  

  

 

C8 

 

AL55: Mariana Ruy Barbosa. Pernas e bumbum desenhados com 5 movimentos. 

AL56: Seca tudo. Treino metabólico que esculpe as curvas. Série para fazer em casa e na academia. 

AL57: Bônus de beleza. Pele Renovada. Lábios sexy. Top esmaltes. 
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AL58: Derrete gorduras. Temperos que ajudam a queimar quilinhos. 

AL59: Alerta de saúde. Será que você está correndo risco em nome da beleza? 

AL60: Dieta clean: - 5 kg em 21 dias. Agora é a hora! 

AL61: Apaixone-se pela corrida. A gente ensina. 

 

 

C9 

 

AL62: Thaila Ayala conta como mantém o corpo e o alto astral. 

AL63: Aula Power: 30 minutos de puro suor e menos 500 cal. 

AL64: Será que sua tapioca está fazendo você engordar? 

AL65: Zero barriga: perca 5 centímetros de cintura em nosso cardápio. 

AL66: O segredo de make que toda mulher devia saber.  

AL67: Dieta da batata-doce. Você vai ganhar mais músculos. 

AL68: 21 dicas de nutricionistas para comer melhor. 

AL69: Pedalada! As aulas de bike que são febre. 

  

 

C10 

 

AL70: Edição de aniversário. Para comemorar, bolo de chocolate sem glúten nem lactose. 

AL71: Saiba por que um sorriso vale por um tratamento de beleza. 

AL72: Dieta do GH: -4 kg em um mês com cardápio que estimula hormônio de crescimento. 

AL73: É hora do chá. Tem para desinchar, desacelerar o metabolismo... 

AL74: Os exercícios que quem corre deveria fazer. 

AL75: 12 passos para ficar mais feliz com seu corpo. 

AL76: Sheron Menezzes: “Sou viciada em malhar”. 

AL77: Projeto Antipneus: 

 Treino que afina a cintura e marca os gominhos em 4 semanas. 

 Novos aparelhos que derretem a gordurinha. 

 Alimentos para sumir com a pochete. 

AL78: Tênis é fashion: looks que vão da balada ao trabalho. 
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C11 AL79: Truques express para salvar o look + achados de farmácia. 

AL80: Cintura fina em um pulo! Como incluir a corda no seu treino e queimar muito + estratégias e alimentos que derretem a 

gordura abdominal. 

AL81: Tainá Müller: os segredos que mantêm o corpo da atriz magro (e o cabelo lindo). 

AL82: Circuito em dupla, resultado em dobro: -500 calorias em 30 min. Chame sua amiga! 

AL83: Ganhe mais músculos com a dieta do ovo. É fácil e ainda emagrece. 

  

C12 

AL84: Especial abdômen (parte 2 de 3). 

AL85: Beleza: o que está faltando para o seu cabelo crescer forte e com brilho. 

AL86: Barriga top. O treino da australiana responsável pelo antes e depois mais incríveis. Tá bombando no instagram! 

AL87: Gisele. Não é só genética boa, não! As escolhas saudáveis da musa que cabem na sua rotina. 

AL88: A verdade sobre o detox. 

AL89: Keep calm and enxugue 4 kg (ou mais) em 1 mês. Siga a dieta do cortisol e acabe com peso extra causado pelo stress. 

 

 

C13 

 

AL90: -10 kg com o desafio de verão!  

 Circuito acelerado, resultados rápidos. 

 Cardápio fácil para detonar a gordura. 

AL91: Especial abdômen (parte 1 de 3): trinque a barriga com nossa série pranchas. 

AL92: Receitas com abacate: ele sacia, desinflama e ajuda a emagrecer. 

AL93: Fernanda Souza: o treino Muay Thay que secou o corpo da atriz + as estratégias dela para não engordar depois do 

casamento. Nº 1: incluir o marido na dieta. 

 

C14 

 

AL94: Funcional na areia: -700 calorias com o treino das celebridades. Seca mesmo! 

AL95: Ano novo, look novo!  

AL96: Versão 2016: chia, abacate, batata-doce, chá de hibisco. 

AL97: Aline Moraes conta como eliminou os 20 kg da gravidez + MAMÃE FIT, entre em forma com segurança: 

 Série de 14 minutos; 

 Cardápio bom para você e pro bebê. 
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AL98: Sorte no amor e na dieta. Um plano para vocês perderem peso juntos. 

AL99: ALERTA! Por que tantas mulheres estão embarcando na onda da subtramina? 

  

 

C15 

 

AL100: Pensando em cortar o cabelo? Ideias de Long Bob para se inspirar. 

AL101: Detox mexicana: a dieta que está fazendo todo mundo emagrecer lá fora. Dá resultado sí, señor! 

AL102: Salários menores, zero patrocínio. Por que ninguém liga para as atletas mulheres? 

AL103: Olha elaaa! Débora Secco já está com este corpo! E fala, em primeira mão, sobre sua fase mais feliz. 

AL104: Muay Thai e funcional. O novo treino da #musa das musas fitness: Bella Falconi. 

AL105: Desafio da corrida. Planilha para secar, começar nos 5k ou chegar aos 15k + dicas dos melhores profissionais do país + 

lanchinhos pré e pós-treino. 

 

 

C16 

 

AL106: Jazz fitness e outras danças que vão secar e definir suas curvas. 

AL107: Mais gordura no prato, menos gordura no corpo: a dieta cetogênica. É a nova aposta para quem já tentou quase tudo e 

não consegue perder peso. 

AL108: Gaby amarantos, Luiza Brunet e Sophia Abraão em “Como amar seu shape”. 

AL109: Ganhe músculos com o treino 3 em 1 de Flávia Alessandra. 

AL110: Noiva em fuga... ...Do stress, da pele cansada e do inchaço. (Nós temos um plano perfeito!) 

AL111: Os melhores produtos de cabelo do supermercado, da farmácia, do salão e dos catálogos de beleza. 

AL112: Guia da fertilidade. O que fazer para manter a decisão de ser mãe uma escolha só sua. 

  

 

 

C17 

 

AL113: A nova versão de Giovanna Ewbank: mãe, com menos tempo, mais curvas e mais feliz. 

AL114: Treino Power para vencer sua primeira corrida de obstáculos (ou “apenas” ganhar fôlego, força e uma shape sequinho. 

AL115: Detone calorias, não o seu cabelo! Como proteger os fios do suor. 

AL116: Low cabr, detox, sem glúten... Testamos os kits prontos que colocam você na linha. Resultado: até -5 kg. 

AL117: Dieta do Crossfit:  

 Define o corpo; 
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 Melhora a performance; 

 Aumenta a imunidade; 

 Previne lesões. 

AL118: Por que o coco é o novo queridinho das fit girls? 

 

 

C18.1 

C18.2 

C18.3 

 

AL119: Verão sem padrão. 3 capas, 3 corpos diferentes. 

AL120: #amo minha boa forma. Gaby Amarantos +  Bella Falconi + Sophia Abraão. Elas mostram que para estar pronta para 

o biquíni não é preciso seguir regras.  

AL121: 41 lançamentos de beleza eleitos pela redação. 

AL122: O que as nutricionistas comem fora de casa. 

AL123: Projeto você! Cardápios e treinos para seu objetivo, seja ele qual for: 

 Secar; 

 Definir; 

 Ganhar saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 5 

Quadro 14 – Mapeamento dos atos linguageiros (AL) das capas da revista: categorização temática e organização discursiva 
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Tematização dos atos 

linguageiros das capas 

Recorrência em % 

(% de 121 AL do 

corpus) 
Atos Linguageiros (exemplos)  

Modo de organização discursivos 

predominantes  

Treino 23,1% 

AL28: Treino de 40 minutos: derrete 2kg em um 

mês. (C4) 

AL15: Bumbum de Ipanema: aula exclusiva que 

aumenta e levanta. (C2) 

Descrição com procedimento de identificação 

genérica. 

AL5: Treino de Cárdio para elíptico e escada. (C1) 

AL11: O Treino Power e o cardápio proteico que 

mudaram o corpo da blogueira Lalá Noleto. (C2) 

Descrição com procedimento de identificação 

genérica. 

Alimentação  16,5% 

AL3: Faça em casa. Picolé detox, antigordurinha, 

energético, termogênico e pró-músculos. (C1) 

AL13: 17 substâncias naturais para secar gordura 

e ganhar músculos. (C2) 

Descrição com procedimento de identificação 

genérica. 

Dieta  12,3% 

AL8: -3 kg e um bumbum lisinho com a dieta 

anticelulite. (C1) 

AL60: Dieta Clean: - 5kg em 21 dias. Agora é a 

hora! (C8) 

AL67: Dieta da batata-doce. Você vai ganhar mais 

músculos. (C9) 

Descrição com procedimento de identificação 

específica. 

Produtos  16,5% 

AL2: Os produtos de beleza preferidos das 

blogueiras top. (C1) 

AL4: Cabelo lindo e forte com a nova queratina. 

(C1) 

AL6: Novos cremes para clarear manchas até no 

verão. (C1) 

AL31: O perfume que cabe no seu bolso. 25 

opções a partir de 50 reais. (C4) 

 

Descrição com procedimento de identificação 

genérica. 
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Exercícios  6,6% 
AL32: Tudo sobre o Crossfit, que seca e define o 

corpo. (C4) 

Descrição com procedimento de identificação 

específica. 

Dicas de beleza  11% 

AL12: 5 tratamentos para transformar seu sorriso. 

(C2) 

AL14: O novo longo e os cortes de cabelo que 

funcionam na vida real. (C2) 

AL75: 12 passos para ficar mais feliz com seu 

corpo. (C10) 

Descrição com procedimento de identificação 

genérica. 

Saúde 2,4% 
AL59: Alerta de saúde. Será que você está 

correndo risco em nome da beleza? (C8) 

Descrição com procedimento de identificação 

genérica. 

Projetos  3,3% 

AL77: Projeto antipneus: 

 Treino que afina a cintura e marca os gominhos; 

 Novos aparelhos que derretem a gordurinha; 

 Alimentos para sumir com a pochete. (C10) 

Descrição com procedimentos de identificação 

específica e genérica. 

Abordagem social sobre a 

valorização de mulheres 

atletas 

1% 
AL102: Salários menores, zero patrocínio. Por 

que ninguém liga para as mulheres atletas? (C15) 

Descrição com procedimento de identificação 

genérica. 

Garota da capa 6,6% 

AL1: Angélica, 40 anos, 3 filhos. A aula 

(pilates+funcional) e o cardápio (sem glúten) que 

desenharam este corpo. (C1) 

Descrição com procedimento de identificação 

específica e genérica. 

AL9: Dira Paes, beleza natural, sexy, poerosa. (C2) 

AL81: Tainá Müller: os segredos que mantêm o 

corpo da atriz magro (e o cabelo lindo). (C11) 

 

Descrição com procedimento de identificação 

específica. 

 

APÊNDICE 6 

Quadro 15 – Mapeamento das recorrências linguístico-enunciativas dos atos linguageiros das capas 
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Mapeamento de recorrências 

 

Atos linguageiros  

Aglutinação + verbo no indicativo + 

aglutinação 

 

AL1: Angélica, 40 anos, 3 filhos. A aula de pilates (pilates + funcional) e o cardápio sem glúten que 

desenharam este corpo. (C1) 

AL20: HIIT: faça em casa o treino express que define o corpo e seca a gordura (sucesso aqui e nos EUA). 

(C3) 

AL30: Os alimentos que turbinam os resultados do seu exercício. (C4) 

AL37: A aula de pilates que chapa a barriga. (C5) 

AL56: Seca tudo. Treino metabólico que esculpe as curvas. Série para fazer em casa e na academia. (C8) 

 

Para + verbo no imperativo + aglutinação 

 

AL3: Faça em casa: picolés detox, antigordurinha, energético, termogênico e pró-músculo. (C1) 

AL22: Derreta os últimos 3kg com a dieta do chá detox. (C2) 

AL27: Perca 4 kg com sopa proteica no jantar. (C4) 

AL85: Especial abdômen (parte 1 de 3): trinque a barriga com nossa série pranchas. (C12) 

AL93: Keep calm and enxugue 4 kg (ou mais) em 1 mês. Siga a dieta do cortisol e acabe com peso extra 

causado pelo stress.(C13) 

 

 

Para + verbo no infinitivo + aglutinação 

 

AL12: 5 tratamentos para transformar o seu sorriso. (C2) 

AL23: As ultratecnologias para detonar flacidez, celulite e gordura localizada. (C3) 

AL38: O guia definitivo para manter a forma durante a gravidez. (C5) 
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AL73: É hora do chá. Tem para desinchar, desacelerar o metabolismo... (C10) 

AL114: Treino Power para vencer sua primeira corrida de obstáculos (ou “apenas” ganhar fôlego, força e 

uma shape sequinho. (C17) 

 

Aglutinação + adjetivo 

 

AL4: Cabelo lindo e forte com a nova queratina. (C1) 

AL8: -3 kg e um bumbum lisinho com a dieta anticelulite. (C1) 

AL9: Dira Paes, beleza natural, sexy e poderosa. (C2) 

AL69: Pedalada! As aulas de bike que são febre. (C9). 

AL75: 12 passos para você ficar mais feliz com seu corpo. (C10) 

 

Pronomes pessoais e possessivos + 

aglutinação 

 

AL108: Gaby amarantos, Luiza Brunet e Sophia Abraão em “Como amar seu shape”. (C16) 

AL116: Low cabr, detox, sem glúten... Testamos os kits prontos que colocam você na linha. Resultado: até -5 

kg. (C17) 

AL123: Projeto Você! Cardápios e treinos para seu objetivo, seja ele qual for: 

 Secar; 

 Definir; 

 Ganhar saúde. (C18) 

 

Pronomes demonstrativos + aglutinação 

 

AL1: Angélica, 40 anos, 3 filhos. A aula (pilates + funcional) e o cardápio (sem glúten) que desenharam este 

corpo. (C1) 

AL103: Olha elaaa! Débora Secco já está com este corpo! E fala, em primeira mão, sobre sua fase mais feliz. 

(C15) 

 

Quantificadores (-/+; menos/mais; 

números) + aglutinação 

 

AL107: Mais gordura no prato, menos gordura no corpo: a dieta cetogênica. É a nova aposta para quem já 

tentou quase tudo e não consegue perder peso. (C15) 
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AL93: Keep calm and enxugue 4 kg (ou mais) em 1 mês. Siga a dieta do cortisol e acabe com peso extra 

causado pelo stress. (C13) 

AL82: Circuito em dupla, resultado em dobro: -500 calorias em 30 min. Chame sua amiga! (C11) 

AL63: Aula Power: 30 minutos de puro suor e menos 500 cal. (C9) 

 

Caracterização identificatória 

AL1: Angélica, 40 anos, 3 filhos. A aula de pilates (pilates + funcional) e o cardápio sem glúten que 

desenharam este corpo. (C1) 

AL9: Dira Paes, beleza natural, sexy e poderosa. (C2) 

AL16: Bruna Marquezine gata. Ela mudou a alimentação, está treinando sério e conta tudo! (C3) 

AL55: Mariana Ruy Barbosa. Pernas e bumbum desenhados com 5 movimentos. (C8) 

AL87: Fernanda Souza: o treino Muay Thay que secou o corpo da atriz + as estratégias dela para não 

engordar depois do casamento. Nº 1: incluir o marido na dieta. (C12) 

 

Construção interrogativa  

 

AL10: Vale a pena trocar o leite de vaca pela versão vegetal? Tem de arroz, aveia, amêndoa, quinua... (C2) 

AL99: ALERTA! Por que tantas mulheres estão embarcando na onda da subtramina? (C14) 

AL102: Salários menores, zero patrocínio. Por que ninguém liga para as atletas mulheres? (C15) 

AL118: Por que o coco é o novo queridinho das fit girls? (C17) 

AL64: Será que sua tapioca está fazendo você engordar? (C9) 
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ANEXO 18 – CAPA 18.1 
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ANEXO 19 – CAPA 18.2 
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