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RESUMO 

 

 

 

O objetivo desse trabalho de conclusão de curso é de entender o processo de celebrização 

que se dá coluna Eu Consegui! da revista brasileira, do seguimento feminino de beleza, 

fitness e bem-estar, Boa Forma. Para viabilizar a discussão e entendimento, revistas de 

2007 a 2014 foram selecionadas para análise e discussão. Os recortes escolhidos dentro 

deste período foram a matéria principal “Estrela da Capa” e a coluna Eu Consegui!  

 

Palavras-chave: celebrização, eu consegui, boa forma, celebridade, subcelebridade. 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The aim of this final work is to understand the process of celebritization that can be found 

at Eu Consegui! – I´ve done it – column from Brazilian magazine and feminine segment 

of beauty, fitness and healthy live-style, Boa Forma. In order to view its discussion and 

understanding, magazines between 2007 and 2014 were selected for analysis and 

discussion. The frames chosen from inside that period were the main article “Estrela da 

Capa” and Eu Consegui! column. 

 

Keyords: celebritization, eu consegui, Boa Forma, healthy lifestyle, celebrity, sub 

celebrity 
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1. Introdução 

 

Essa pesquisa se inicia a partir da necessidade de compreensão de como o conceito 

de celebrização, dado por Lana (2013) como um processo de reconhecimento que 

transforma pessoas anônimas em celebridades de maneira repentina e meteórica, pode ser 

observado na coluna Eu Consegui!, que possui o objetivo contar a história de mulheres 

leitoras da revista Boa Forma que vivenciaram o processo de emagrecimento, mudaram 

de vida e hoje contam a sua história na revista. 

O processo de celebrização se torna mais evidente na pesquisa ao comparar a 

coluna Eu Consegui! com a matéria principal, atualmente chamada de “estrela da capa”, 

esta matéria é a maior em número de páginas na revista, e traz dicas, e curiosidades sobre 

a vida das famosas, especialmente voltadas para o universo fitness. 

A revista Boa Forma é a segunda maior revista feminina, publicada mensalmente, 

em número de leitores e circulação – a primeira é a revista CLAUDIA (maior marca 

feminina do Brasil, líder desde seu lançamento, há 53 anos). 

A escolha da revista Boa Forma como objeto de análise deu- se por motivos 

diversos, mas principalmente em função de ser leitora da revista e ter grande interesse 

pelos assuntos que regem a revista, como o fitness, saúde, beleza e bem – estar.  

Por meio do interesse dos temas abordados frequentemente na revista, o desejo de 

compreender sua estrutura e história foi despertado. A pesquisa foi tomando diversos 

rumos ao longo deste período, e muitos resultados foram apresentados, como por exemplo 

o processo de celebrização identificado na coluna Eu Consegui! 

No decorrer do levantamento de dados e textos para o desenvolvimento da 

pesquisa, foi possível conhecer um vasto campo de estudos sobre as revistas femininas, e 

em especial sobre a revista Boa Forma, como por exemplo a dissertação escrita por Sandra 

dos Santos Andrade “UMA BOA FORMA DE SER FELIZ: Representações de corpo 

feminino na revista Boa Forma”.  

Andrade (2002) tem como objetivo discutir e problematizar, em seu estudo, as 

representações do corpo feminino produzidas e/ ou veiculadas em revistas voltadas para 

o público feminino, e para isso a autora analisa o Desafio de Verão editado pela revista 

Boa Forma nos anos de 1999, 2000 e 2001. Por meio da investigação, realizada pela 

autora, foi possível argumentar sobre a existência de um grande incentivo da mídia para 

que as mulheres empreendam uma busca incessante de si mesmas. 
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Outro grande exemplo encontrado sobre monografias relacionadas a Boa Forma, 

foi o caso do “ESPARTILHO DE PAPEL: A MULHER BELA NA REVISTA BOA 

FORMA”, escrito por Natália de Oliveira Ferreira, onde o objetivo é analisar qual é a 

beleza midiática que circula na revista Boa Forma.  

Ferreira (2013) afirma que as garotas exibidas na capa da revista Boa Forma são 

exemplos de beleza para as leitoras da revista. A autora faz uma análise sobre os padrões 

de beleza disseminado pelos meios de comunicação que são implantados nos 

consumidores. 

Além de dissertações e monografias, foi possível encontrar também artigos, como 

“Análise da apropriação do discurso científico na Revista Boa Forma” escrito por 

Roselly Gonçalves Rodrigues, Lara Carlette Thiengo e Ernane Correa Rabelo. O artigo 

tem como objetivo entender como a Revista Boa Forma, se apropria do discurso científico 

para validar suas produções jornalísticas e conferir credibilidade junto ao público.  

Durante a leitura dos textos que serviram como base para este estudo, foi possível 

notar que os temas “Ditadura da beleza, hiperconsumo e padrões de beleza” são 

frequentemente abordados nos estudos e pesquisas, e para tornar os temas mais 

conhecidos e esclarecedores, vamos entender suas origens e onde já foram utilizados. 

A “ditadura da beleza” como é popularmente conhecida, representa uma cultura 

atual que exige que as mulheres tenham a obrigação de se parecerem com as celebridades, 

sendo magras e belas.  

Para conquistar o corpo dos sonhos, nenhum sacrifício é indispensável. Por não 

se encaixarem nos padrões provocam conflitos internos, infelicidades, frustrações, 

neuroses, vícios e depressão. De acordo com Augusto Cury (2005, p.03), a ditadura da 

beleza oprime e destrói a autoestima do ser humano.  

Os meios de comunicação são apontados com grande frequência como os 

principais disseminadores dos padrões estéticos, e também como difusores da ditadura da 

beleza. Cury (2005) afirma que o padrão inatingível do belo é por vezes amplamente 

difundido pelos meios de comunicação.  

O padrão inatingível de beleza amplamente difundido na TV, nas revistas, no 

cinema, nos desfiles, nos comerciais, penetrou no inconsciente coletivo das 

pessoas e as aprisionou no único lugar em que não é admissível ser prisioneiro: 

dentro de si mesmas.  (CURY, 2005, p.06) 

 

 

Russo (2005) corrobora com o argumento citado a cima ao dizer que a indústria 

corporal através dos meios de comunicação cria desejos e reforça imagens e a 
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padronização dos corpos, esse desejo é despertado nas pessoas que tornam – se infelizes 

ao não conseguir se encaixar nos padrões. “Corpos que se vêem fora de medidas, sentem-

se cobrados e insatisfeitos. O reforço dado pela mídia em mostrar corpos atraentes, faz 

com que uma parte de nossa sociedade se lance na busca de uma aparência física 

idealizada. ”  (RUSSO, 2005, p.81) 

Existem estudos voltados para a “ditadura da beleza” nas revistas femininas, 

alegando que as pessoas ainda estão aprisionadas nos padrões estéticos impostos pelos 

meios de comunicação, como afirma Ferreira (2013) ao dizer que “o espartilho, que com 

o passar dos anos foi considerado um elemento de tortura que espremia o corpo da mulher, 

não foi esquecido. Ele foi apenas substituído pela disciplina que devemos ter para 

conquistar o mesmo objetivo: a cintura fina. ” 

Paralelo ao que já foi abordado anteriormente, o termo “sociedade de consumo” 

teve sua origem na revolução industrial do séc. XIX. Baudrillard (2008) e Lipovetsky 

(2007) afirmam que a sociedade pós – moderna é uma sociedade de consumo, 

caracterizada pelo consumo de massa (hiperconsumo), onde o consumidor vivência as 

consequências dos processos de automatização, que tornaram o processo muito mais 

eficiente e padronizado, e consequentemente facilitando a aquisição dos produtos pelos 

consumidores, criando assim a sociedade de consumo.   

Apoiando-se na nova religião da melhoria continua das condições de vida, o 

melhor-viver tornou-se uma paixão das massas, o objetivo supremo das 

sociedades democráticas, um ideal exaltado em cada esquina. [...] 

Aparentemente nada ou quase nada mudou: continuamos a evoluir na 

sociedade do supermercado e da publicidade, do automóvel e da televisão. No 

entanto, nas duas últimas décadas, surgiu uma nova ‘convulsão’ que pôs fim à 

boa velha sociedade de consumo, transformando tanto a organização da oferta 

como as práticas quotidianas e o universo mental do consumismo moderno: a 

revolução do consumo sofreu ela própria uma revolução. Uma nova fase do 

capitalismo de consumo teve início: trata-se precisamente da sociedade de 

hiperconsumo. (LIPOVETSKY, 2007, p. 07-08) 

 

O filósofo Lipovetsky (2007) nos apresenta o termo “hiperconsumo” cuja 

características e definições estão diretamente ligadas na busca pela felicidade através do 

consumo. Vivemos na geração de que o verbo “comprar” se tornou sinônimo de alegria, 

felicidade e satisfação. O consumidor deixou de adquirir o produto apenas por sua 

funcionalidade, e passou a adquiri – lo pelas sensações, status social e virtudes que ele 

pode proporcionar.  

Pode-se caracterizar empiricamente a ‘sociedade de consumo’ por diferentes 

traços: elevação no nível de vida, abundância das mercadorias e dos serviços, 

culto dos objetos e dos lazeres, moral hedonista e materialista, etc. Mas, 
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estruturalmente, é a generalização do processo de moda que a define 

propriamente. A sociedade centrada na expansão das necessidades é, antes de 

tudo, aquela que reordena a produção e o consumo de massa sob a lei da 

obsolescência, da sedução e da diversificação, aquela que faz passar o 

econômico para a órbita da forma-moda. (LIPOVETSKY, 1989; p. 159) 

 

Esta pesquisa pode ser definida como exploratória e descritiva, relacionada ao 

tema proposto, seguida de uma pesquisa de campo virtual para análise e interpretação dos 

dados coletados. Para isso, foram selecionadas 20 revistas Boa Forma do ano de 2007 até 

o ano de 2014, representando em intervalos aleatórios sete anos de história da revista, 

essa seleção foi feita com a finalidade de estabelecer embasamento teórico e de conteúdo 

para este estudo.  

As revistas foram analisadas e estudadas, com o maior foco em duas partes: a 

primeira, na coluna Eu Consegui! e a segunda na matéria principal, atualmente chamada 

de “estrela da capa”. A partir disso, o conteúdo foi analisado com base no aprofundamento 

do tema, seguido das comparações, conclusões e consignações elaboradas sobre o mesmo.  

Diante de todo esse cenário já estudado e visando contribuir com um outro olhar 

sobre a revista, e uma nova abordagem de pesquisa, este trabalho inspira – se, sobretudo, 

na vontade de entender o processe de celebrização que se dá na coluna Eu Consegui! 

No primeiro capítulo será construído um cenário sobre a busca pela beleza onde 

uma linha do tempo é criada para contextualizar a pesquisa, tendo seu início no Egito 

antigo, e sendo finalizada no século XXI, onde uma leitura dos movimentos e ações atuais 

é feita, explicando a explosão do “fenômeno fitness”. 

A partir do que foi dito anteriormente, passarei para o segundo capítulo onde 

focaremos na beleza na mídia e na revista Boa Forma. Nesta segunda fase, uma descrição 

mais elaborada sobre a revista Boa Forma, a coluna Eu Consegui! e sobre a matéria 

principal, recortes escolhidos para a pesquisa,  serão feitos. 

O próximo passo se dá no terceiro capítulo onde o foco é entender o processo de 

celebrização e sua origem para que a questão principal seja solucionada e entendida a 

partir da compreensão do processo de criação editorial da revista Boa Forma, que reflete 

na matéria principal e na coluna Eu Consegui! 
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2. O fenômeno da busca pela beleza 

 

A preocupação das mulheres em acompanhar os padrões de beleza vem desde a 

antiguidade e a cada nova época, diferentes tipos de estereótipos e padrões foram 

estabelecidos. Os padrões de beleza estão em constante transformações e são sempre 

determinados pelos costumes de cada época. 

A busca pela beleza e boa forma não é uma característica da sociedade atual, 

mas com o advento dos meios de comunicação a pressão social e psicológica 

para o indivíduo se adequar aos estereótipos corporais tornou-se mais intensa. 

Isto se deve ao fato de os meios de comunicação divulgarem incessantemente 

imagens e textos que mostram e persuadem o indivíduo a exibir um corpo 

magro e saudável. (FLOR, 2010, p.02) 

 

 

De acordo com Eco (2013) o “belo” é um adjetivo utilizado para indicar algo que 

nos agrada e é considerado como algo bom. Além disso também indica algo que estimula 

o desejo, que gostaríamos de ter ou possuir.  

A equipe do Buzzfeed, empresa norte-americana de mídia de notícias, publicou 

em Janeiro de 2015 no Youtube um vídeo de três minutos, com o nome de “Women's 

Ideal Body Types Throughout History” que ficou popularmente conhecido nas redes 

sociais, mostrando o quanto o corpo feminino e os padrões de beleza mudaram com o 

passar do tempo. Os elementos históricos, como roupas e joias, são deixados de lado e 

todas as modelos vestiram maiôs brancos para ajudar a acentuar as diferenças entre seus 

corpos. A partir deste vídeo uma linha do tempo dos padrões de beleza e suas 

características foram descritas abaixo. 

No Egito antigo (1292 a.C. a 1069 a.C.), as mulheres deveriam ter cabelos longos, 

rosto simétrico, corpo pequeno, magro e alto com cintura e ombros estreitos. 

 A Grécia antiga (500 a.C. a 300 a.C.) foi marcada pela pele clara, seios fartos, 

coxas grossas e cintura larga. Nesta fase, as mulheres eram consideradas versões 

“desfiguradas” dos homens. Eco (2013) afirma que a beleza na Grécia antiga não tinha 

um estatuo autônomo. Apenas deveria atrair os olhares e deleitar os sentidos.  

Ainda sobre a Grécia Kury, Hangreaves, Valença (2000) afirmam que os padrões 

de beleza e harmonia criados na Grécia clássica são imitados até hoje, pois eles buscavam 

a harmonia e a proporção das formas. 

Durante a Dinastia Han – China (206 a.C. a 220 d.C.), a sociedade esperava que 

as mulheres tivessem olhos grandes e expressivos, pés pequenos, cintura fina, cabelo 

longo e escuro, dentes brancos e pele pálida. De acordo com Kury, Hangreaves, Valença 
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(2000) as gueixas não eram apenas um modelo ideal do padrão de beleza, mas também 

exemplificavam os rituais intrincados. 

 Já na Renascença italiana (1400 a 1700), os sinônimos de beleza da época eram 

representados por corpos arredondados, com quadris largos, seios grandes, pele branca, 

cabelo loiro e testa grande. Eco (2013) afirma que o período do renascimento é um 

período que favorece a mulher, ditando lei de moda na corte, cultivando a mente. E 

também da exaltação da nudez feminina. 

No período do renascimento os corpos femininos passam a ser representados nas 

obras com a valorização dos seios, das nádegas e do corpo mais curvilíneo. (D’ANGELO; 

LOTZ; DEITZ, 2001, p.08) 

Na Inglaterra vitoriana (1837 a 1901), os padrões exigiam que as mulheres 

fossem encorpadas, com cinturas finas e de cabelos longos. Nesta época, os espartilhos 

ajudaram as mulheres a conquistar as cinturas finas tão desejadas.  

Durante a década de 1920, o visual mais desejado era ser pequena, com cabelos 

curtos, sem curvas, e seios pequenos. “Transgressora e atrevida, a mulher cortou o cabelo, 

passou a fumar em público e exibiu uma silhueta sem curvas em vestidos de corte reto e 

folgado” (ULLMANN, 2004, p. 94).   

Na era do Ouro de Hollywood (1930 – 1950) o corpo curvilíneo, estilo 

ampulheta, seios grandes e cintura fininha, se tornaram objeto de desejo. “Os corpos 

curvilíneos são valorizados e falam tanto quanto os rostos e os lânguidos gestos, 

celebrizados pelo cinema noir”. (ULLMAN, 2004, p. 95). 

 Nos Anos 60 / Década de 1960, o padrão da vez era ser magra, sem curvas, 

pernas longas e finas, alta e com aparência adolescente. De acordo com Garrini (2007):  

Nos anos 1960, John e Jaqueline Kennedy, com seus corpos magros e sem 

exageros simbolizaram a elegância e o poder. Na moda, a modelo inglesa 

Lesley Hornby, também conhecida como Twiggy, que em inglês significa 

galho seco, representa um novo padrão de beleza, extremamente jovem e 

magra. No Brasil, o corpo violão dá lugar a um corpo tábua.  (GARRINI, 2007, 

p.03) 

Vinte anos depois, tivemos a “era das supermodelos” em 1980, onde os corpos 

deveriam ser altos, magros, atléticos e torneados. Como afirma Garrini (2007): 

Na década de 1980, aparece a super-mulher, poderosa, alta, com cabelos 

longos, arrumados e ombros recheados pelas ombreiras e pelos exercícios 

aeróbicos, praticados nas academias. Redefinir o corpo em músculos passa a 

ser o objetivo tanto dos homens como das mulheres, como reflexo na busca da 

igualdade sexual. A sensualidade feminina fica garantida com as intervenções 

cirúrgicas, tratamentos estéticos e dietas milagrosas. (GARRRINI, 2007, p.03) 
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 A década de 1990 ficou marcada pelas mulheres com corpos extremamente 

magros e frágeis, além disso a pele translúcida, e aparência frágil também se destacava. 

“Kate Moss, ressuscitou a fragilidade física de Twiggy, desta vez com causa identificada: 

anorexia. A doença se alastra pelas passarelas e segundo os médicos, tem relação direta 

com a compulsão estética de um corpo magro estipulado às mulheres” (ULMANN, 2004, 

p.96). 

Atualmente, o século XXI é considerado o momento da “beleza pós moderna”, 

o padrão pede um corpo saudável, com bumbum grande, barriga reta, e seios fartos. Esse 

estereótipo pode ser observado nos veículos de comunicação e é incessantemente buscado 

pelas mulheres da atualidade.  

Pode-se afirmar que o final do século XX e o início do século XXI serão 

lembrados como o momento em que o culto ao corpo se tornou uma verdadeira 

obsessão. E a associação corpo e prestígio se tornou um elemento fundamental 

da nossa cultura brasileira. A busca por um modelo ideal de beleza, nunca foi 

tão estimulado e valorizado. (WITT, SCHNEIDER, 2011, p.3911) 

 

Esta busca incansável pelo corpo dos sonhos, foi fortemente influenciada pelos 

meios de comunicação que fortalecem todos os dias o padrão de beleza que deve ser 

seguido no momento. O princípio de divulgação e fortalecimento dos padrões na mídia, 

caminham lado a lado com os modelos da publicidade e da propaganda, pois quando uma 

imagem é reforçada diariamente e incansavelmente, ela acaba sendo gravada no 

inconsciente das pessoas. 

 A mídia faz a mediação entre sociedade - ora criando, ora reforçando as 

tendências, padrões e valores sociais relativos ao corpo e à atratividade física 

– e a indústria da “corpolatria”, ou seja, estimulando o consumo de produtos e 

serviços destinados à finalidade de tornar-se belo e atraente.  (KNOPP, 2008, 

p.01) 

 

Todo esse incentivo criado pela mídia na busca pela “qualidade de vida” e 

“mudança de hábitos” influenciou diretamente no consumo e no modo de vida das 

pessoas. Um grande exemplo disso são as escolhas na hora de se alimentar.  

Atualmente existe uma preocupação maior com a qualidade dos alimentos que 

serão ingeridos, se são saudáveis, de baixa caloria, e se vão trazer algum benefício em 

relação a proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais e outros.  

Essa enorme preocupação em ter uma vida mais saudável e em fazer pequenas ou 

grandes mudanças no estilo de vida das ocasionou o “fenômeno fitness” que estamos 

vivenciando atualmente.  

O “fenômeno fitness” se dá por essa vasta quantidade de informações sobre saúde 

e bem-estar que são bombardeadas todos os dias pela mídia e pelas redes sociais, fazendo 
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com que as pessoas sejam convencidas de que este é o padrão que deve ser buscado por 

todos. E devido a este fenômeno, as pessoas passaram a buscar cada vez mais informações 

sobre cuidado com o corpo, com a beleza e saúde em geral.  

Vivemos em um mundo em que os meios de comunicação veiculam ou 

produzem notícias, representações e expectativas nos indivíduos com 

propagandas, informações e noticiários. Sendo a televisão o veículo de 

comunicação mais utilizado para o entretenimento e para a educação, 

representa a maior fonte de informação sobre o mundo, sendo capaz de 

transmitir aos mais diversos lugares e culturas dados sobre como as pessoas se 

comportam, o que vestem, o que pensam, o que comem e o padrão de 

beleza5,6. Os meios de comunicação padronizam corpos, corpos que se vêem 

fora de medidas sentem-se cobrados e insatisfeitos. O reforço dado pela mídia 

em mostrar corpos atraentes, faz com que uma parte de nossa sociedade se 

lance na busca de uma aparência física idealizada. (WITT, SCHNEIDER, 

2011, p.3910) 

 

 A busca pelo corpo dos sonhos ocasionou nesta grande busca da sociedade em 

querer pertencer ao grupo que se enquadra nos padrões de beleza do momento. A 

mudança na alimentação, a prática de exercícios físicos e até mesmo a busca pelas 

cirurgias plásticas são exemplos de ações que são diariamente colocadas na lista de quem 

quer pertencer ao mesmo grupo de pessoas “em boa forma”.  

Este grande interesse em mudar o estilo de vida, fez com que os meios de 

comunicação passassem a produzir cada vez mais e mais informações sobre os assuntos 

de interesse da população, como por exemplo o fitness, saúde, bem- estar e outros. Essa 

demanda por informação tem crescido em grandes níveis, e em todos os setores do 

mundo. 

A demanda por orientação alimentar tem crescido significativamente. Embora 

não haja registro sobre seu incremento e sua dimensão, observa-se que tem 

aumentado tanto na rede básica de saúde, quanto em clínicas e consultórios. 

(WITT, SCHNEIDER, 2011, p.3912) 

 

 

Nos grandes sites de notícias e conteúdo da web, é notável a grande quantidade 

de notícias com os temas sobre saúde, emagrecimento, boa forma, corpo ideal, medida 

certa e outros. Este crescimento na produção de notícias sobre os temas citados, se dá 

pelo aumento de interesse da população em conhecer mais sobre estes assuntos. 

O site de notícias do Terra divulgou um especial1 de saúde sobre perda de peso, 

onde o título da matéria era “ De 15 a 235kg, veja casos de quem conseguiu perder peso. 

” O especial conta sobre a vida de pessoas que optaram mudar de rotina e de alimentação 

e hoje são mais felizes com o próprio corpo.  

                                                             
1 Disponível em: http://saude.terra.com.br/perda-de-peso/ Acesso em 25 de Abril de 2015 
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Em janeiro deste ano, o G1, portal de notícias brasileiro mantido pela Globo.com, 

trouxe uma matéria sobre uma família que apostou quem conseguiria perder mais peso e 

juntos eliminaram 36kg. 

Em dezembro de 2014, a Folha de São Paulo online fez a dieta da presidente 

Dilma Rousseff virar notícia. “Dieta de Dilma promete perda de peso rápida com apenas 

800 calorias por dia” foi o título da matéria publicada pela Folha. 

O EGO, site de notícias do portal Globo.com, publicou em março deste ano um 

slideshow sobre as famosas que emagreceram e agora se encontram em boa forma.  

Os temas voltados para o universo fitness também se estenderam para os meios 

impressos, como é o caso das revistas. Um dos exemplos é a Boa Forma, revista brasileira, 

publicada pela Abril e voltada ao público feminino, que aborda os temas sobre saúde, 

estética, beleza fitness e nutrição. A Boa Forma possui uma coluna chamada “Eu 

Consegui! ”, que existe desde 1998 e conta a história de mulheres que conseguiram 

conquistaram o corpo dos sonhos. 

A Revista Shape, maior revista de corpo e beleza do mundo, possui em seu site 

uma sessão chamada de “Antes e Depois”, que tem a finalidade de mostrar as mudanças 

e transformações que foram alcançadas pelas leitoras da revista. 

Mais um grande exemplo de revista dedicada ao mundo fitness é a revista 

Women’s Health, segunda maior revista do seu segmento, e  que possui sessões 

sobre  Beleza & Estilo, Corpo & Fitness, Dieta & Nutrição, Saúde, e Você & Sexo. 

Além dos sites de notícias, e revistas, as redes sociais vem contribuindo 

diretamente na movimentação do mercado no “mundo fitness”, um grande exemplo é o 

Instagram, rede social digital de compartilhamento de imagens, e que desde junho de 

2013 inseriu a possibilidade de também publicar vídeos. No instagram também é possível 

aplicar filtros digitais sob as fotos e compartilhá–las em diversas redes sociais, como 

Facebook, Twitter, flicker, foursquare e Tumblr. (HILLER,2013). 

Existem alguns exemplos famosos de perfis no instagram que contribuem com o 

“fenômeno fitness”, como por exemplo o Instagram da Gabriela Pugliesi 

(@gabrielapugliesi), blogueira fitness mais conhecida do Brasil. 

Gabriela foi definida pela Editora Réptil 2(2014) como “um fenômeno espontâneo 

de comunicação de massa. Conhecida como uma das grandes motivadoras da vida 

saudável na internet. ”  

                                                             
2 Disponível em http://reptileditora.com.br/raio-x-gabriela-pugliesi.html Acesso em 25 de Fevereiro de 
2015. 

http://www.publiabril.com.br/marcas/womenshealth/revista/informacoes-gerais#beleza-estilo
http://www.publiabril.com.br/marcas/womenshealth/revista/informacoes-gerais#corpo-fitness
http://www.publiabril.com.br/marcas/womenshealth/revista/informacoes-gerais#dieta-nutricao
http://www.publiabril.com.br/marcas/womenshealth/revista/informacoes-gerais#saude
http://www.publiabril.com.br/marcas/womenshealth/revista/informacoes-gerais#voce-sexo
http://reptileditora.com.br/raio-x-gabriela-pugliesi.html
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Um fenômeno que vem ganhando espaço de forma crescente na sociedade 

contemporânea são as redes sociais e o papel que elas desempenham no 

comportamento das pessoas. De fato, pode-se perceber que as relações 

presenciais foram transferidas, em grande escala, para o mundo virtual, que 

passou a ter como uma das suas principais características reunir pessoas com 

interesses e ideologias semelhantes, e o Instagram é um aplicativo que surgiu 

para o público para resgatar a nostalgia do instantâneo, onde o usuário divulga 

fotos através de seus celulares aptos a tal função, bem como tem acesso aos 

perfis de outros usuários, possibilitando a interatividade. (CORRÊA, 2013, p. 

04) 

 

Ao observar o perfil da blogueira, Marcos Hiller (2013) observou o surgimento 

de um grande fenômeno do Instagram, nomeado por ele de “ Reality Show Fitness”: “esse 

fenômeno de uma cidadã comum adquirir status de celebridade de forma abrupta e 

meteórica por meio de um processo de alta visibilidade de suas práticas cotidianas, 

principalmente àquelas associadas ao universo fitness, ou seja, àquele destinado ao 

condicionamento físico do corpo. ” (HILLER, 2013, p. 06)  

Após a explosão de seguidores, aumento de popularidade, e descoberta da mídia 

do perfil da Gabriela Pugliesi muitas outras mulheres passaram a se espelhar em Gabriela 

para alcançar seu objetivo e também em conquistar os seus quinze minutinhos de fama.  

O corpo feminino ideal hoje não busca somente a realidade, nem o mundo das 

idéias, nem o das musas. Ele é virtual. Prima-se pelo corpo saudável, o que se 

enfatiza é o bem-estar e a felicidade, acima de qualquer modelo esteriotipado.  

Principalmente no sexo feminino, a cultura que impera, tem transmitido como 

valor desejável a obtenção de um corpo magro. (GARRINI, 2007, p.04) 

 

Gabriela não só conquistou um grande número de seguidores em uma rede social, 

ela conquistou milhares de fãs que copiaram a receita de sucesso da blogueira e 

resolveram criar seus próprios perfis fitness, com dicas de saúde e bem estar, como é o 

caso de Monique Amaral Rodrigues. 

Monique (@moniqamaral) passou por problemas com o sobrepeso, se espelhou 

nos exemplos de Gabriela Pugliesi, conquistou o corpo desejado e hoje publica em seu 

instagram dicas de alimentação e fotos motivacionais sobre a prática de exercícios físicos. 

A explosão de perfis voltados para o “mundo fitness”, com mulheres expondo 

nas redes sociais o seu estilo de vida e disciplina para conquistar um corpo 

“sarado”, “torneado” e admirado pela sociedade, tem conquistado um público 

de milhares de seguidores que, pela análise do estudo, se mostram dispostos a 

reproduzir aquilo que é incentivado pelas postagens com objetivo de chegar ao 

mesmo resultado mostrado pelas donas dos perfis. (CORRÊA, 2013, p. 25).  

 

O “fenômeno fitness” também se estendeu para além dos veículos de comunicação 

e das redes sociais, segundo um levantamento realizado pela International Health & 

Racquet & Sportsclub Association (IHRSA),  associação comercial sem fins lucrativos 
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que representa academias, clubes esportivos, spas, centros de saúde e fornecedores de 

equipamentos e serviços a nível mundial, o mercado brasileiro de academias de ginásticas 

entre o ano de 2007 e 2012, teve o seu faturamento dobrado, passando de 1,2 bilhão de 

dólares para 2,4 bilhões de dólares.  

A pesquisa também afirma que o Brasil atingiu o posto de segundo país no mundo 

em número de academias, perdendo apenas para os Estados Unidos. Atualmente, 7,3 

milhões de pessoas estão matriculadas em academias, o que colocou o Brasil no sexto 

lugar no ranking mundial de clientes, atrás dos Estados Unidos, Espanha, Alemanha, 

Reino Unido e Canadá. 

Estes dados apresentados acima refletem diretamente no interesse dos brasileiros 

em buscar uma vida mais saudável e consequentemente na busca pelo corpo dos sonhos. 

O crescente número de academias criadas nos últimos anos é reflexo do aumento no 

interesse das pessoas em realizar atividades físicas que auxiliam na perda de peso.  

Desde a década de 1990 (boom das academias) é possível observar a explosão do 

“fenômeno fitness” no Brasil. Este fenômeno está levando as pessoas a se preocuparem 

cada vez mais com a boa forma física, e com uma alimentação cada vez mais saudável.  

Com o aumento desta preocupação com uma alimentação de qualidade, e diversos 

pedidos de clientes que estavam se adequando ao mundo fitness, as redes de restaurantes, 

lanchonetes, fast food e demais estabelecimentos tiveram que se adaptar a essa nova 

tendência. 

Como é o exemplo do MC Donald’s, a maior rede de fast food do mundo, que 

antes tinha um cardápio que apresentava apenas lanches, batatas fritas e refrigerantes, 

após observar os efeitos do fenômeno fitness, a rede passou a acrescentar ao seu cardápio 

as opções de frutas, verduras, legumes, sucos e outros produtos naturais. 

O restaurante Wraps Light Food and Smooths é um ótimo exemplo do reflexo do 

fenômeno fitness no Brasil, ele foi criado especialmente pensando em atender as novas 

tendências do mercado. E em apenas três anos, o restaurante se tornou a maior rede de 

comida light do Brasil. 

Todas essas mudanças e evidências que foram listadas acima só afirmam e 

comprovam a existência do “fenômeno fitness” que invadiu o século XXI e caminha lado 

a lado com a busca para se enquadrar no padrão de beleza estabelecido atualmente. 

O próximo passo agora é entendermos e desvendarmos, no próximo capítulo, 

sobre a construção da beleza na mídia, com foco na revista Boa Forma, objeto de estudo 

deste presente trabalho. 
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3.  A beleza na mídia e a Boa Forma 

 

Na sociedade contemporânea existe uma intensificação do culto ao corpo, onde os 

indivíduos estão vivendo uma crescente preocupação com a imagem e a estética. E esse 

fenômeno pode ser entendido como um reflexo da intensa divulgação dos padrões de 

beleza impostos pela mídia. 

O principal objetivo da mídia hoje é o consumo. E por meio dos padrões criados 

e estabelecidos é possível vender qualquer coisa, pois as pessoas se espelham nos modelos 

que ali são exibidos e passam a viver em busca daquela conquista. 

Percebe-se que a preocupação com a beleza é alvo das atenções de toda a 

humanidade, e esse cuidado pela estética tem expandido a cada dia. O homem 

julga o padrão de beleza fundamentado na cultura adquirida e nos hábitos do 

local onde vive e os meios de comunicação também influenciam enormemente 

essa questão visto que para se comparar é preciso ter um modelo e esse é 

justamente o imposto como parâmetro pela mídia. (VEIGA, 2006, p.06) 

 

Os padrões de beleza, como já discutido no capítulo anterior, sempre existiram, e 

com a presença da mídia foram apenas intensificados e fortalecidos. Por meio dos meios 

de comunicação foi possível fortalecer padrões de aparência e beleza, difundir valores da 

cultura de consumo e projetar imagens de estilos de vida glamorosos para a sociedade. 

O culto ao corpo e a obsessão em seguir os padrões têm direcionado as pessoas 

cada vez mais na busca pelos estereótipos mostrados todos os dias pela mídia. Essa busca 

incansável para pertencer a esse grupo de pessoas com o “corpo ideal” vem aumentando 

com o passar do tempo.  

 

A beleza na mídia sempre foi um assunto muito abordado nos meios de 

comunicação e a revista Boa Forma é resultado deste grande interesse em explorar o 

tema, explicitando, em um só veículo essa tendência. De acordo com o brand kit da 

revista, os assuntos que a regem são compostos 40% com foco em beleza, e 25% do 

editorial é voltado apenas para o fitness. 

Nestes moldes da revista é possível observar que ela vende padrões estéticos de 

corpos, ideais de cuidado com o corpo, modelos de comportamento, sexualidade e 

felicidade, elementos esses que, segundo a revista, são conseguidos com disciplina e 

consumo dos produtos anunciados (BORGES, BUENO, LIMA, 2012).  



17 
 

Paralelo ao que já tem sido falado sobre o assunto, de acordo com pesquisa3 

realizada em 2013 no Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP, pela nutricionista Maria Fernanda Laus, o 

padrão de beleza veiculado pela mídia pode causar insatisfação com o próprio corpo entre 

os jovens.  

Essa insatisfação é o que move as pessoas a buscar uma nova versão de si mesmo, 

pois a mídia além de divulgar os padrões, também incentiva e convence os consumidores 

que todos podem alcançar o corpo que está estampado nas capas das revistas, ou nos 

comerciais de televisão. 

Diante desta preocupação com o corpo, a imagem corporal se torna um tema 

de interesse da nossa sociedade, sendo tão preponderante que leva as pessoas 

a se preocuparem excessivamente com ela. Desse ponto de vista, a noção de 

estética nos assola, já que, sobretudo na sociedade atual, ela é determinada por 

padrões culturais que variará de acordo com cada concepção de mundo, 

fazendo com que haja um corpo típico para cada sociedade. É esse corpo que 

pode variar de acordo com o contexto histórico e cultural, é o corpo que entra 

e sai da moda. (WITT, SCHNEIDER, 2011, p.3911) 

 

Beleza, bem-estar e saúde são temas abordados com uma grande frequência nas 

revistas femininas, como é o caso de Boa Forma. A abordagem utilizada pela revista 

acaba fazendo um link entre saúde, beleza e bem-estar para que esses três assuntos sejam 

vistos e entendidos como apenas um, e ao mesmo tempo essa tríade também é vista pelas 

leitoras como fundamental para alcançar o corpo dos sonhos. 

 

3.1 A Revista Boa Forma 

 

O objeto de estudo deste presente trabalho é a revista Boa Forma, segunda maior 

revista mensal feminina em número de leitores e circulação no Brasil – a primeira é a 

revista Claudia (maior marca feminina brasileira, líder desde seu lançamento, há 53 anos) 

–, apresentando de acordo com o site de publicidade da Abril4 um total de 1.159.548 

leitores, uma tiragem mensal de 232.998 exemplares, além de 136.877 assinaturas. 

A revista atualmente apresenta as seguintes seções:  Delícia Light, Escolhido a 

dedo, Eu Consegui, Fino Trato, Interativa, Light & Diet, Linda Demais, Mais Feliz, 

                                                             
3 Disponível em: http://www5.usp.br/25026/midia-influencia-satisfacao-corporal-e-dieta-revela-
pesquisa-da-ffclrp/ Acesso em 20/05/2015 
4 Disponível em: http://www.publiabril.com.br/marcas/boaforma/revista/informacoes-gerais. Acesso em 
10 de Fevereiro de 2015. 

http://www5.usp.br/25026/midia-influencia-satisfacao-corporal-e-dieta-revela-pesquisa-da-ffclrp/
http://www5.usp.br/25026/midia-influencia-satisfacao-corporal-e-dieta-revela-pesquisa-da-ffclrp/
http://www.publiabril.com.br/marcas/boaforma/revista/informacoes-gerais
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Movimento do Mês, O melhor de você, Olho Mágico, Papo de Academia, Pergunte ao 

Personal, Prato Esperto, Pulo da Gata, Saúde & Mulher, Você Decide, e Você Pergunta. 

Os temas são todos voltados ao corpo feminino, trazendo reportagens que são 

consideradas para as leitoras “verdadeiros guias” entre os temas: cabelo, moda, 

maquiagem, beleza, fitness, saúde, corpo, dieta, e nutrição. Além das grandes reportagens 

sobre os temas citados, a revista ainda apresenta dicas dos melhores produtos de beleza 

para o corpo todo. Um dos grandes objetivos da revista é estar focada em trazer novidades 

sobre exercícios, dicas para a saúde e bem estar, todos fundamentados pelos melhores 

experts do país. 

Segundo o portal de publicidade da editora Abril, 85% dos leitores são mulheres; 

em relação à classe social, 19% se enquadra na classe A, 52% na classe B e 28% na classe 

C, totalizando 99% nestas três classes; quanto a região 55% do seu público se encontra 

na região Sudeste, segundo a faixa etária, 36% das leitoras estão entre 25 a 34 anos, o que 

representa a maioria das leitoras da revista5. 

A Boa Forma classifica o seu público leitor como 72% das leitoras pertencentes 

as classes A e B como “Qualificadas”, 90% são consideradas “Vaidosas”, pois buscam as 

últimas novidades em beleza, 80% são denominadas “batalhadoras”, visto que se 

preocupam com a carreira e o mercado de trabalho, 81% se interessam por moda e são 

classificadas como “Antenadas”, 94% buscam saúde e qualidade de vida, o que as 

classifica como “ Saudáveis”, 77% são consideradas “Determinadas” pois buscam por 

novidades em dieta e nutrição, além disso 54% conciliam como ninguém a vida pessoal, 

profissional, amorosa e social, e por isso são consideradas “ Cheias de energia”. 

Segundo o site de publicidade da editora Abril, a Boa Forma tem como público-

alvo o feminino. A leitora da revista é, conforme descrito no site, uma mulher:  

Vaidosa, cheia de energia, quer ter rosto bonito, corpo sexy e saber praticar 

corretamente os exercícios com dieta saudável para obter o melhor resultado, 

não importa qual seja a sua idade. Elege algumas celebridades como modelo e 
inspira-se nas receitas de beleza que elas revelam. Busca pertencimento.6 

 
Seguindo o que Boa Forma tem e considera como público alvo, a coluna Eu 

Consegui! foi escolhida para ser analisada por ser um espaço onde as leitoras podem 

contar um pouco da sua história e conquistar os seus “cinco minutinhos de fama.” 

                                                             
5  Disponível em: http://www.publiabril.com.br/marcas/boaforma/revista/sobre-o-leitor. Acesso em 17 
de agosto de 2014. 
6 Disponível em: http://www.publiabril.com.br/marcas/boaforma/revista/sobre-o-leitor. Acesso em 25 
de outubro de 2014. 

http://www.publiabril.com.br/marcas/boaforma/revista/sobre-o-leitor
http://www.publiabril.com.br/marcas/boaforma/revista/sobre-o-leitor
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3.2 A coluna Eu Consegui! 

 

Na Coluna Eu Consegui!, as leitoras além de alcançar o corpo dos sonhos, também 

alcançam o sonho de serem celebridades por uma edição. No momento em que a revista 

as convida para participar da coluna, a leitora é considerada um exemplo para as demais 

por estar em boa forma.  

A coluna Eu Consegui! teve início em 1998, e o título era apresentado como a 

Leitora do mês, o que sugere que a leitora foi escolhida para contar a sua história, por ter 

feito algo que a diferencia das outras, conquistou o corpo ideal. 

No ano de 2002, a coluna passou a se chamar Eu estou em Boa Forma, e dessa 

maneira ficava evidente a conquista da leitora escolhida para contar como conquistou o 

sucesso da boa forma física. A partir do segundo semestre de 2004, a coluna passou a ser 

chamada de Eu Consegui!,  nome que é mantido até hoje, e sugere que a leitora passou 

por um grande desafio, mas que conseguiu realizar o desafio. 

A coluna escolhida é assinada atualmente pela jornalista e editora de fitness e 

comportamento, Yara Adelina Achôa Mello. A coluna traz uma leitora da revista 

contando a sua história sobre como conseguiu emagrecer e mudar de vida. A coluna 

mostra mulheres diferentes entre si de diversas maneiras, porém todas elas possuem um 

objetivo em comum: A busca pelo corpo perfeito. Segundo Yara:  

O EU CONSEGUI sempre foi uma seção muito lida e muito bem avaliada. 

Muitas das histórias que chegam na redação têm como ponto de partida a 

própria seção. A pessoa leu uma matéria, achou inspiradora e decidiu mudar 

também. Muita gente alimenta o sonho de sair na Boa Forma para contar sua 

história de emagrecimento/de sucesso. (ACHÔA, 2014) 

 

A história é narrada pela própria protagonista, da maneira como ela vivenciou os 

fatos. Os textos exibem quais foram as dificuldades, qual foi a solução, a causa do ganho 

de peso, e o motivo da protagonista ter resolvido mudar de vida.  

A seleção das participantes da coluna antigamente era feita por cartas. De acordo 

com Yara Achôa, em entrevista por e-mail (2014), “As leitoras nos escreviam contando 

sua história e enviando fotos de antes e depois. ” Atualmente a coluna ganhou um e-mail 

exclusivo (euconsegui@abril.com.br) e também um site (http://abri.io/eu-consegui). Yara 

conta que navegando pelas redes sociais e pelas postagens que possuem a hashtag 

#atitudeboaforma também é possível encontrar bons casos. 

mailto:uconsegui@abril.com.br
http://abri.io/eu-consegui
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A seção é composta por duas imagens da personagem. A fotografia menor ilustra 

como a leitora era antes do processo de emagrecimento. Os dados adicionais são nome, 

altura, idade, peso atual e quantos quilos conseguiu emagrecer. A outra imagem ocupa 

um maior espaço na página, e ilustra o presente da personagem, a qual é fotografada em 

estúdio, com produção e maquiagem. 

 

 

Figura 1: Boa Forma Janeiro de 2012 p.106 

 

Em entrevista por e-mail, Yara afirma que sempre foi uma preocupação da revista 

dar espaço para a leitora compartilhar sua história de sucesso de perda de peso, de resgate 

da autoestima, e de superação, e tudo isso pode ser encontrado na coluna Eu Consegui!  

Uma das reflexões que podem ser feitas sobre a coluna se dá no fato de a foto da 

protagonista da coluna poder ser comparada com a foto de capa da Boa Forma, onde a 

leitora está tão bonita e tão produzida quando a “garota da capa”. 

 

3.3 Matéria Principal “Estrela da Capa” 

 

Todo mês a Boa Forma traz em suas capas uma famosa que se encaixa nos padrões 

de beleza definidos pela revista e que consequentemente está em boa forma. A garota da 
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capa é sempre a mesma garota da matéria especial e principal da revista, onde ela conta 

dicas e segredos sobre a pele, cabelo, dieta, e exercícios físicos. 

Assim como qualquer revista, a Boa Forma também sofreu mudanças editoriais, 

e uma delas pôde ser observada no nome da matéria principal, que em 2007, 2008 e 2009 

tinha o nome de “Garota da Capa”, e em 2010 passou a ser chamada de “Estrela da Capa” 

e se manteve assim até o ano de 2014, até onde o recorte da pesquisa se encerrou. 

As matérias principais tem em média seis páginas de conteúdo que são destinadas 

a “Estrela da Capa”. Na maioria das vezes, a Boa Forma escolhe atrizes, apresentadoras 

cantoras e modelos para serem representadas em suas capas. Sendo todas elas 

celebridades que estão dentro dos padrões da revista e da mídia no geral. 

As celebridades são sempre representadas nas fotos usando trajes de banho para 

exibir o melhor de seus corpos, mesmo que as fotos sejam editadas e tratadas para 

apresentarem sempre a melhor aparência possível, sem manchas, estrias, celulites ou 

qualquer outra marca que possa tirar a perfeição da celebridade em questão. 

Diferente da proposta da coluna Eu Consegui!, a matéria especial é escrita por 

uma jornalista da Boa Forma, o que evidencia a opinião da revista sobre o corpo ideal. 

Adjetivos como “linda, sexy, gata, poderosa, e outros” são utilizados para descrever as 

famosas da capa. 

 

Figura 2: Boa Forma Setembro de 2013 p.24, 25 

 

Esta comparação entre a coluna Eu Consegui! e a matéria especial da “Garota da 

Capa” traz uma grande inquietação, sobre a intencionalidade através dessa similaridade 
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entre a famosa da capa e a leitora que se tornou também uma celebridade por estar 

representada na coluna Eu Consegui! 

No próximo momento vamos mergulhar na pesquisa sobre a aproximação da 

leitora no processo de celebrização feito pela revista Boa Forma. E também discutir sobre 

a maneira como ela está sendo representada, e quais elementos nos indicam a 

intencionalidade por trás da coluna. 
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4. Celebrização -  A imagem do eu 

Desde os primórdios, a humanidade sempre precisou de um líder que guiasse ou 

representasse pequenos grupos e seus interesses, e dessa maneira foram sendo criados os 

heróis, deuses, mitos, e outros representantes. Atualmente, as celebridades femininas 

podem ser comparadas às heroínas de antigamente, por serem adoradas e vistas como 

pessoas de poder na sociedade e por terem sido transformadas em porta-vozes dos valores 

contemporâneos. 

Enquanto o heroi criava-se a si mesmo pela realização de um grande feito, 

tendo sua figura construída miticamente no imaginário coletivo, a única grande 

conquista necessária para transformar um indivíduo em uma celebridade é a da 

visibilidade midiática. A celebridade é uma figura conhecida por ser bem 

conhecida. (COSTA,2012, p.05) 

 

A visibilidade midiática é incansavelmente buscada por todas as pessoas anônimas 

que possuem o desejo de se tornar famosas algum dia. As celebridades só conseguem ser 

conhecidas e admiradas, por meio da mídia que garante que elas sejam vistas e passem a 

ser conhecidas. Cruz (2014, p.25) afirma que “é essa visibilidade das pessoas comuns que 

marca o surgimento das subcelebridades, indivíduos normais que conseguem alcançar a 

fama apesar de não terem nenhum talento ou aptidão extraordinária. ” 

Em 1950, Andy Wahrol, um dos mais influentes artistas culturais do século XX 

indicou que no futuro todos seriam famosos por 15 minutos (MEDEIROS, 2013). E 

atualmente isso pode ser observado por todos os lados, como é o caso das blogueiras 

fitness que por meio das redes sociais, os novos meios de comunicação, tornaram – se 

subcelebridades da noite para o dia, apenas divulgando fotos sobre o seu cotidiano. 

Martino (2010) diferencia os termos celebridade e subcelebridade ao dizer que a 

primeira batalhou incansavelmente para conseguir esse status, já a subcelebridade o 

adquiriu de forma quase que instantânea e com, aparentemente, menos esforço. Enquanto 

a celebridade já consolidou uma carreira no mundo da fama, as subcelebridades se 

esforçam incessantemente para que sua imagem não seja enfraquecida e continue a ser 

assunto na mídia. 

Ser uma celebridade é estar um patamar acima das subcelebridades. Significa 

pertencer a um status superior bem como ter mais credibilidade, que é 

concebido não pelo sucesso da fama imediata, mas pela habilidade de 

permanecer em alta no sistema e acaba se tornando o objetivo de toda 

subcelebridade atingir esse patamar (CRUZ, 2014, p.24). 

 

Esse processo da celebrização do cotidiano também pode ser observado em muitas 

situações, como é o caso do “reality show fitness” vivido diariamente pela blogueira 
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Gabriela Pugliesi (HILLER, 2013).  De acordo com Hiller (2013), o “reality show fitness” 

se dá pelo fenômeno de uma pessoa comum passar a ser considerada como uma 

celebridade de forma meteórica e por meio de um processo de grande visibilidade 

midiática, ocasionando na alta visibilidade das práticas cotidianas, principalmente as 

relacionadas as práticas do universo fitness. 

Evidencia-se um discurso norteado pelo formato midiático aqui chamado de 

reality show fitness, pois a protagonista desse tipo de representação 

cibercultural era uma cidadã comum há meses atrás, e após adotar uma 

estratégia apenas no aplicativo Instagram adquiriu considerável repercussão 

em termos de número de seguidoras e conseguiu status de celebridade 

servindo-se do mote da forma física idealizada como indispensável para a 

qualidade de vida e, no limite, mesmo à elusiva felicidade. (HILLER, 2013, 

p.7-8) 

 

O processo de formação de celebridades está diretamente ligado ao 

convencimento do outro e em chamar a atenção para aquilo que você se destaca e quer 

mostrar para a sociedade. Além de conseguir alcançar um lugar de visibilidade 

privilegiada, esse objetivo só pode ser alcançado por meio de um grande processo 

narcisista da celebridade em questão.  De acordo com Prado (2012), todo aspirante à fama 

é no fundo apaixonado por si mesmo, pois sem uma grande autoconfiança e amor próprio 

não é possível convencer multidões do seu talento.  

O termo celebridade já foi muito estudado e explorado. No site da Wikipedia7 há 

uma definição que afirma que o termo Celebridade pode ser entendido como uma “pessoa 

amplamente reconhecida pela sociedade. A palavra deriva do latim celebritas, sendo 

também um adjetivo para célebre, ou seja "famoso, celebrado". Chris Rojek (2010) 

entende que o termo celebridade está diretamente associado à fama, à natureza volúvel, 

temporária do mercado de sentimentos humanos. Cruz (2014, p. 20) também 

complementa sobre a origem do termo: 

A palavra celebridade tem sua raiz no termo latino celebrem, que se relaciona 

tanto com fama quanto com “estar aglomerado”, e no termo celere, da mesma 

origem, que é raiz da palavra em português “celeridade” cujo significado é 

“veloz”.  

 

O processo de celebrização pode ser ilustrado por meio do que Daniel Boorstin 

(1992), historiador estadunidense denominou como a formação de um pseudoevento 

humano. Boorstin (apud LANA, 2013) descreve o termo como qualquer tipo de atividade, 

reputação ou evento artificial ou forçado, que tenha o objetivo de ganhar a atenção do 

público ou virar notícia. 

                                                             
7 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Celebridade Acesso em 21/05/2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Celebridade
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A celebrização envolve um novo processo de reconhecimento, que pode 

repentinamente gerar pessoas singulares dentro de um contingente global de 

anonimidade. O estrelato, alcançado algumas vezes sem méritos prévios à 

aparição da face na mídia, pode valer mais que o dinheiro, pois, caso haja um 

bom investimento, a celebridade (“um bem escasso”, como explicou a Folha) 

tem potencialmente o poder de multiplicar o capital financeiro. A visibilidade 

midiática, mais que somente produzir faces visíveis, também acumula 

dividendos para as suas celebridades. (LANA, 2013, p.28) 

 

Baseando-se no argumento de Lana (2013) destacado acima, é possível 

compreender que a coluna Eu Consegui! da revista Boa Forma, não só tem o objetivo de 

celebrizar a leitora e a celebridade do mês, mas também e principalmente, visa o objetivo 

de multiplicar o seu capital financeiro, por meio do processo de reconhecimento e 

influência que é construído por traz da imagem das mulheres em destaque. 

Na coluna Eu Consegui! esse processo de celebrização pode ser claramente 

observado quando a leitora é colocada em lugar de destaque para contar a sua história e 

reforçar a ideia de que tudo o que a Boa Forma noticia ao longo da revista realmente 

funciona. 

A “leitora do mês” conta a sua história e ganha seu espaço na revista, conquistando 

assim seus minutinhos de fama e além passa a ser vista pelas demais como uma heroína, 

por ter vencido o sobrepeso e hoje ser considerada em boa forma. 

É a produção de “eus” espetacularizados nas superfícies dos corpos e imagens 

numa subjetivação seriada por um duplo espelhamento: o da identificação e o 

da projeção de ideais. Assim, a tela tem hoje monopólio dos dispositivos de 

construção da sociedade, uma vez que esta tem na imagem seu paradigma. Essa 

dimensão imagística da televisão produz um tipo de subjetividade diferente da 

que se constituía na modernidade discursiva delineando verdades imagéticas 

centradas na exibição. É o olho que registra, o corpo que se molda e se oferece 

como representante da existência de cada um. (OLIVEIRA, DETONI, 2007, 

p.443) 

 

O grande jogo da revista se dá na abertura de colocar a leitora como uma 

verdadeira celebridade do mês. Da mesma forma que a garota da capa conta a sua história 

de sucesso, dicas e truques, a leitora escolhida para contar o seu processo de 

emagrecimento também conta qual foi o segredo da conquista. 

A revista Boa Forma utiliza-se da leitora do mês para fazer uma aproximação da 

leitora bem sucedida com a leitora que está em casa, lendo a revista e criando uma 

identificação com a história que ali está sendo contada, pois a personagem que é escolhida 

para contar a sua história, além de ser uma leitora da Boa Forma, ela também é uma 

mulher normal, como todas as outras, mas que se diferencia por ter conquistado o seu 

objetivo e esse detalhe é que desperta nas demais a sensação de “eu também posso 

conseguir”.  
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Assim, o espectador acaba por se identificar com determinado personagem, 

seja ele de um livro, filme ou uma subcelebridade, ele vê nesse personagem 

características comuns em relação a si próprio. Mas, mais que isso, o 

espectador acaba se projetando no personagem, uma vez que depois que 

acontece essa identificação e pontos em comum são reconhecidos, o espectador 

vê a possibilidade de se equiparar, de conseguir chegar aonde aquele 

determinado personagem chegou, já que eles não são tão diferentes assim em 

alguns aspectos, no fim das contas. (CRUZ, 2014, p.28) 

 

Esse sentimento de “eu também posso conseguir” é motivado o tempo todo pela 

Boa Forma, desde o editorial, à matéria principal até o fechamento da revista com a coluna 

Eu Consegui! Esse fato pode ser observado em alguns exemplos. No Editorial da revista, 

edição de dezembro de 2009, lê-se: 

Angélica é a prova de que o tempo nem sempre conspira contra a gente. Sim, 

ela já era bonita, mas nunca como agora. Está feliz, elegante, com aquele brilho 

de pura realização no olhar. Milagre? Bisturi? Nenhum dos dois. Bom senso e 

equilíbrio. Anos atrás, radicalizou e virou vegetariana total. “Foi a fase em que 

estive mais cheinha”, conta. “Comia coisas saudáveis, mas bem calóricas. 

Aqueles bolos integrais de banana adoçados com mel...”Angélica foi 

percebendo como o corpo dela respondia aos alimentos e aos exercícios. E fez 

ajustes aqui e ali. Passou a comer peixe, cortou o refrigerante, incorporou as 

cápsulas de vitaminas e minerais receitadas pela médica ortomolecular, mudou 

o tipo de treino. Com isso, driblou a retenção de líquidos, seu intestino 

começou a funcionar melhor, o sistema imunológico ficou tinindo. Corpo 

sequinho, firme, pele macia e cabelo brilhante foram consequências mais que 

positivas desse jeito saudável de viver. Ela conseguiu, você também pode. 

Aproveite o exemplo de Angélica para lançar a si mesma o seguinte desafio: 

alcançar o melhor de você em 2010. Nós, da BOA FORMA, estaremos ao seu 

lado! Feliz Natal! Um beijo (BANHARA, 2009, p.10) 

 

Neste editorial descrito acima, é possível observar que a Boa Forma incentiva a 

leitora a seguir o exemplo da celebridade em questão, utilizando-se do argumento que se 

ela pode, você também é capaz. A matéria especial “Garota da Capa Ana Hickmann” 

(edição de dezembro de 2008), é exemplo desse movimento: 

Ana conseguiu realizar muitos sonhos em 2008. Firmou – se como 

apresentadora e fecha o ano com 13 produtos licenciados, entre eles óculos de 

sol, biquínis, e esmaltes. Se, por um lado, a vida profissional esteve em 

destaque e exigiu muita dedicação, por outro, a atividade física acabou 

espremida em apenas um dia da semana. Saudosa das aulas de boxe, Ana 

exercita – se em casa com a supervisão do marido, Alexandre Corrêa, que já 

foi personal trainer. Seu treino de exercícios localizados dá ênfase aos braçso 

e ao abdômen. Mas ela não está satisfeita. “Tem época melhor do que o fim do 

ano para rever os planos e refazer os objetivos? “, pergunta – se. Na lista de 

desejos da estrela, o primeiro item é voltar a malhar como nos velhos tempos. 

Determinada, sabe que assim que planejar, vai atingir a meta. Como faz com 

tudo na sua vida. Ana é prova de que a combinação da vontade com a ação é 

infalível. Que tal se inspirar na estratégia da apresentadora e começar a planejar 

o seu novo ano também? ” (BOA FORMA, 2008, p.76) 

 

Neste trecho da matéria especial descrito acima, mais uma vez, é possível observar 

o convite da revista para a leitora no desafio de mudar de vida e além de ter uma vida 
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mais saudável, também conquistar o corpo dos sonhos. Outro exemplo é o da própria 

coluna Eu Consegui!, edição de Setembro de 2008, com a leitora Rita Spiropulos: 

O que abalou seriamente a minha auto–estima e me fez entrar nessa loucura de 

emagrecer a qualquer custo foi um ex-namorado. Não gosto nem de me 

lembrar! Ele me proibia de comer os doces que fazia para agradá-lo e ainda 

dizia que, se eu engordasse um grama, estaria tudo acabado. Agora é fácil ver 

o absurdo da situação, mas na época não percebia. Sempre que uma mulher 

atraente passava por nós ele dizia: “Está vendo, essa, sim, é bonita: loira, 

bronzeada, com tudo em cima”. Eu me sentia um lixo. Quando esse 

relacionamento terminou, minha autoconfiança estava destruída. Vivi 

situações muito difíceis, cheguei ao fundo do poço, mas reencontrei o meu 

valor. Por isso, posso estar aqui agora, bonita e orgulhosa do meu esforço. 

Consegui dar a volta por cima. Se você quiser, também chega lá. Precisa 

acreditar e agir! (SPIROPULOS, 2008, p.138). 

 

A partir dos três exemplos citados acima, a intencionalidade da revista fica 

evidente. Em todos os exemplos descritos, Boa Forma convida as demais leitoras para 

uma mudança de hábito, de vida, e de comportamentos. Esse convite feito para as leitoras 

tem o objetivo de motivar e incentivar novas rotinas e que possivelmente a história da 

leitora também possa ser contada em uma coluna como o Eu Consegui! 

Eu Consegui!, assim, tem a função de servir dentro da revista como um reforço de 

que o corpo dos sonhos não é apenas uma realidade das famosas. Todas podem alcançar 

seus objetivos, desde que sigam as dicas da revista, e consumam seus produtos. O que 

vende a revista não é só a beleza da personagem em questão, mas sim as suas vivências, 

o seu sofrimento, felicidades, suas vitórias e derrotas que a aproximam das demais leitoras 

e confirmam a fala da revista de que todas podem conseguir. 

Como aquilo que brilha sem cessar na vida celebrizada não são os olhos da 

pessoa, nem seus feitos, mas seu visual condizente com a moda atual, sustentar 

o brilho de uma vida ofuscada pelo consumo existencial silencia aquilo que de 

mais precioso possuímos: nossa história. É na narrativa de si como um 

colóquio com o outro, num diálogo com escolhas e contingências neste mundo, 

que confere a cada um a idéia real-ficcional de sua existência. São nossas 

vivências que costuram sentidos que são construídos na correlação de forças 

da multiplicidade humana que configuram uma dada constelação subjetiva. 

(OLIVERIA, DETONI,2007, p.440) 

 

De acordo com Rojek (2010) é possível personificar o consumo através do uso da 

celebridade, pois as pessoas compram a emoção, o sentimento, e não apenas a mercadoria, 

a compra é feita por meio daquilo que aquela celebridade representa. A coluna Eu 

Consegui! além de ser um espaço para dar visibilidade a leitora da revista, também é um 

lugar onde os sentimentos são vendidos. 
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No capítulo seguinte, uma análise e um cruzamento sobre os dados e informações 

levantados sobre a matéria principal Estrela da Capa e a coluna Eu Consegui! será feito 

para aprofundar sobre a dinâmica de celebrização da leitora dentro da revista. 
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5. Celebrização em Eu Consegui! 

 

No capítulo anterior o conceito de celebrização foi explicado e contextualizado 

para o cenário estudado nesta pesquisa, a partir do que já se foi falado anteriormente, duas 

tabelas serão apresentadas para que as comparações entre a coluna Eu Consegui! e 

“Estrela da Capa” sejam apresentadas e analisadas. 

A primeira coluna se refere ao estudo feito em 20 revistas da Boa Forma 

escolhidas aleatoriamente para simbolizar o período de sete anos de história da revista. A 

coluna apresenta as seguintes informações: descrição da personagem, pontos positivos, 

pontos negativos, padrões de beleza que a revista apresenta e dicas dadas pelas 

personagens. 

O tópico “ descrição da personagem” é relevante para a pesquisa, pois identifica 

e caracteriza o perfil da leitora da Boa Forma. São sinalizadas as informações referentes 

a nome, idade, profissão, naturalidade, e motivo do ganho de peso. 

O segundo tópico, se refere aos pontos positivos que a coluna apresenta. Em uma 

breve análise foi possível diagnosticar que os pontos positivos dificilmente são 

apresentados ou evidenciados na coluna. 

Os pontos negativos têm o objetivo de ilustrar o sofrimento da leitora durante o 

processo de emagrecimento, geralmente a leitora enfrenta grandes dificuldades e 

frustrações antes e durante o processo de decisão e mudança de hábitos e de rotinas. 

O tópico referente ao padrão de beleza confirma o que a revista considera como 

um corpo em boa forma. As medidas que são exibidas na coluna ratificam o que a revista 

considera como um “corpo ideal” e que pode ser seguido como modelo para as demais 

leitoras. 

E por último, as dicas de emagrecimento, dieta, exercícios físicos trazem para a 

coluna uma maneira de ensinar e incentivar as demais que o processo realmente funciona 

e que pode ser executado facilmente por todas. Na mesma coluna também são destacados 

pontos de atenção sobre a edição. 
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Análise das Colunas "Eu Consegui" 

Edição Descrição 

da 

personage

m 

Pontos Positivos Pontos 

Negativos 

Padrões de 

beleza da 

revista 

Dicas/ 

Observações 

jul/07 Vanessa 

Almeida 

Rocha, 20 

anos, 

perdeu 8kg. 

Motivo do 

ganho de 

peso não 

fica 

explícito. 

A personagem 

afirma que nunca 

teve problemas de 

peso. 

A personagem 

decidiu que 

precisava 

emagrecer 

quando provou 

um biquíni e 

disse estar 

imensa. " A 

mulher do 

anúncio estava 

maravilhosa e eu 

um horror, com 

gordurinhas 

pulando por 

todos os lados." 

Esta edição traz 

no canto 

inferior 

esquerdo da 

página o 

símbolo " + 

Vencedoras”, o 

que afirma que 

a personagem é 

uma vencedora, 

pois conseguiu 

alcançar o 

corpo dos 

sonhos. 

Vanessa tem 

1,60 metro de 

altura e 56 

quilos. 

Esta edição 

traz o 

"cardápio da 

virada" com 

dicas de café 

da manhã, 

almoço, lanche 

da tarde, jantar 

e ceia. 

set/07 Mag 

Mayrink, 

38 anos, 

perdeu 

15kg. 

Engordou 

durante 

uma 

temporada 

nos Estados 

Unidos. 

  Depressão, falta 

de coragem de se 

olhar no espelho. 

Mag tem 1,70 

metro de altura 

e 57 quilos. 

A edição traz 

um box " 

treino para um 

corpo novo" 

contando um 

pouco mais 

sobre o treino 

da 

personagem. 
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jul/08 Thaysse 

Zuba, 22 

anos, 

perdeu 

13kg. 

Motivo do 

ganho de 

peso não 

fica 

explícito. 

" Mais do que 

entrar em forma, 

aprendi quais são 

as coisas que 

realmente 

merecem estar no 

meu prato!" 

Afirma Thaysse. 

A personagem 

não teve uma 

adolescência 

fácil, pois tinha a 

impressão de que 

todas as pessoas 

a olhavam por 

estar acima do 

peso. Passava 

calor mas não 

desenrolava da 

canga, pois tinha 

vergonha. 

Resolveu 

emagrecer por 

um problema nas 

costas. 

A personagem 

tem 1,73 metro 

de altura e 66 

quilos. 

A edição traz 

um box com o 

título "magra 

longe da 

academia", 

que conta que 

Thaysse não 

podia 

frequentar a 

academia 

devido a 

escoliose. 

set/08 Rita 

Spiropulos, 

31 anos, 

perdeu 6kg 

em dois 

meses. 

Motivo do 

ganho de 

peso não 

fica 

explícito. 

A revista 

transformou 

completamente a 

coluna nesta 

edição. A coluna 

que tinha apenas 

uma página, 

passou a ter três. 

A personagem 

conta na matéria 

que já foi magra 

demais, e 

também já foi 

acima do peso. E 

hoje está feliz 

com o corpo, mas 

já passou 

bullying do 

namorado e falta 

de auto- estima. 

Rita tem 1,65 

metro de altura 

e pesa 54kg.  

Nesta edição 

além do 

destaque para 

os 6 quilos 

perdidos, a 

revista ainda 

destaca os 5cm 

de cintura a 

menos que 

também foram 

alcançados. 

A revista nesta 

edição trouxe 

um especial da 

coluna "eu 

consegui" e 

além de contar 

a história da 

personagem, 

traz também 

fotos e dicas 

sobre o treino 

da 

personagem. 

dez/08 Kelly 

Machado, 

27 anos, 

emagreceu 

25kg em 

um ano. 

Engordou 

durante a 

gravidez. 

  A personagem 

sofreu ao não ser 

reconhecida por 

um amigo por 

estar muito acima 

do peso, não 

encontrou roupas 

na loja que mais 

gostava, e ouviu 

muitas piadinhas 

sobre o sobre 

De todas as 

revistas 

analisadas 

essa é a 

primeira vez 

que uma 

personagem 

aparece de 

biquini. Kelly 

tem 1,75 

metro de 

A coluna nesta 

edição ganhou 

mais uma 

página, e um 

box com "dica 

do psicólogo." 
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peso no trabalho. 

E ainda teve 

problemas com a 

bulimia. 

altura e 64 

quilos. 

jul/09 Andréa 

Cunha Ota, 

30 anos, 

emagreceu 

21kg em 

três meses. 

Engordou 

depois do 

casamento. 

  A personagem 

não conseguiu 

emagrecer com o 

"apoio do 

marido”, pois o 

incentivo se 

tornou um stress. 

A perda de 21 

kg no período 

de três meses é 

um pouco 

assustadora. 

Andréa tem 

1,58 metro de 

altura e 55 

quilos. 

A revista 

voltou a ter 

apenas uma 

página e 

trouxe um box 

com a dica do 

"supermercado 

mais leve" que 

conta sobre a 

mudança na 

escolha dos 

alimentos na 

hora de fazer 

as compras. 

dez/09 Lorena 

Alencar, 27 

anos, 

emagreceu 

30 kg em 

um ano. 

Teve 

problemas 

com o 

sobrepeso 

desde a 

adolescênci

a. 

A personagem 

criou um blog que 

foi fundamental 

no processo de 

emagrecimento. 

Lorena passou 

pelo efeito - 

sanfona, tinha 

vergonha de sair 

de casa e vivia 

triste e mal - 

humorada. 

Lorena tem 

1,75 metro de 

altura e 63 

quilos. 

A edição traz o 

box "Sacrifício 

sim, mas nem 

tanto" que 

conta que para 

emagrecer não 

é preciso 

sofrer, apenas 

melhorar suas 

escolhas. 

jul/10 Mônica 

Herédia, 24 

anos, 

emagreceu 

44 kg em 

dois anos. 

"Emagreci 44 kg 

e voltei a ser 

feliz" é o título da 

matéria. O que 

sugere que agora 

a personagem está 

contente com o 

seu corpo. 

Sofria com as 

pessoas a 

chamando de 

gorda, e por não 

conseguir vestir 

nada do que 

gostava.  

Mônica tem 

1,60 metro de 

altura e 64 

quilos.  

(Medidas 

diferentes das 

que 

geralmente 

A edição traz o 

box " 

Compromisso 

com a 

ginástica" que 

conta que a 

frequência na 

academia fez 
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são 

apresentadas) 

toda a 

diferença para 

Mônica. 

jan/11 Auriane Lis 

Alves de 

Matos, 32 

anos, 

emagreceu 

16 kg em 

um ano. O 

ganho de 

peso foi 

devido à 

perda de 

várias 

pessoas 

queridas e a 

briga com a 

família. 

  " Só percebi que 

estava gorda 

quando me dei 

conta que usava a 

mesma roupa a 

semana inteira." 

Auriane Lis 

Alves de 

Matos, 1,59 

metro de altura 

e 56 kg. 

A edição traz o 

box "mais 

calma com a 

corrida”, que 

conta que 

Auriane segue 

todo ano o 

desafio da 

corrida da Boa 

Forma. 

jan/12 Maria 

Vitória 

Melo, 20 

anos, 

perdeu 20 

kg em um 

ano. 

Engordou 

no 

intercâmbio

.  

"Depois que 

emagreci, voltei a 

ser vaidosa e a me 

sentir feliz com 

meu corpo. Não 

tem nada melhor 

do que ir a uma 

loja e poder 

comprar a roupa 

que eu quiser. 

Além de ter do 

meu tamanho, 

tudo cai bem." 

" Só percebi que 

engordei quando, 

depois de três 

meses, fui vestir 

minha calça jeans 

favorita e não 

passava dos 

joelhos!" 

Maria tem 1,64 

metro de altura 

e pesa 53 kg. 

" Comecei a 

fazer 

musculação e 

exercícios 

aeróbicos na 

esteira e na 

bike, sob a 

supervisão de 

um personal." 

ago/13 Daniella De 

Caprio, 23 

anos, 

perdeu 

14kg em 5 

meses. A 

depressão 

resultou no 

"Emagreci 14kg e 

hoje corro de 

biquíni na praia." 

"No início deste 

ano, comecei a 

ter enxaqueca, 

dor de estômago 

e ânsia de 

vômito. Parecia 

que meu 

organismo não 

Daniella tem 

1,58 metro de 

altura e 57kg. 

"Passei a 

comer a cada 

três horas, 

cortei fritura, 

doces e quase 

todos os 

carboidratos - 
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aumento de 

peso. 

aguentava mais 

uma alimentação 

tão ruim." 

tudo que eu 

amava." 

set/13 Mickelly 

Oliveira,28 

anos, 

perdeu 33 

kg. 

Começou a 

engordar na 

adolêscenci

a. 

" Hoje, sei que 

inspiro bastante 

gente nas redes 

sociais e fora 

delas com minha 

transformação e 

isso é um 

tremendo 

incentivo. Nunca 

fui tão feliz!" 

"Comecei a 

engordar e a ser 

zoada na escola - 

minhas amigas 

falavam mal de 

mim pelas costas 

e o garoto que eu 

gostava me 

achava rídicula." 

Mickelly tem 

1,68 metro de 

altura e 63kg. 

" Parei de 

fumar, passei a 

comer de três 

em três horas, 

troquei o 

refrigerante 

por água." 

nov/13 Giovanna 

Linardi, 25 

anos, 

perdeu 28,5 

kg. 

Começou a 

engordar 

quando 

ainda era 

criança. 

"Na reta final do 

emagrecimento 

Giovanna criou o 

blog 

blogembuscadoc

orpoideal.com.br 

para ajudar 

mulheres que 

lutam contra a 

balança." 

"Sofria bullying 

direto na escola 

e, na 

adolescência, 

vivia sendo 

comparada com a 

minha mãe - 

várias pessoas 

achavam incrível 

como ela era 

mais magra e 

bonita do que eu, 

o que me fazia 

sofrer." 

Giovanna tem 

1,70 metro de 

altura e 58,5 

kg. 

"Procurei a 

ajuda de um 

endocrinologis

ta e comecei 

uma 

reeducação 

alimentar." 

dez/13 Melissa 

Pio, 27 

anos, 

perdeu 

19kg. 

Começou a 

engordar 

devido as 

escolhas 

erradas na 

hora da 

alimentaçã

o. 

"Dizem que estou 

irreconhecível - 

meu vizinho até 

passou reto por 

mim outro dia! 

Enfim, consegui 

realizar o meu 

sonho de ser 

magra!" 

O texto não traz 

um grande 

sofrimento da 

personagem. 

Apenas conta o 

processo de 

emagrecimento e 

seu passo a 

passo. 

Melissa tem 

1,57 metro de 

altura e 57 kg. 

(Medidas bem 

diferentes das 

que costumam 

ser 

apresentadas) 

" Queria 

perder 15 

quilos e fiz 

mudanças 

simples, mas 

fundamentais: 

cortei fritura, 

troquei açúcar 

por adoçante, 

refrigerante 

normal por 

light ou água 

de coco, pão 
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francês com 

manteiga por 

integral com 

creme de 

ricota." 

dez/13 Jéssica 

Campi, 27 

anos, 

perdeu 39 

kg em 17 

meses. 

Motivo do 

ganho de 

peso: 

problemas 

pessoais. 

"O exercício me 

salvou da 

depresão de 39kg 

extras." É o título 

da coluna. 

O texto conta o 

que levou Jéssica 

ao sobrepeso, e 

como ela fez para 

alcançar o peso 

ideal, mas a 

vontade de 

mudar veio dela 

e não devido às 

críticas alheias. 

Jéssica tem 

1,63 metro de 

altura e 61 kg. 

(Medidas ok) 

"Comecei a 

fazer 

academia, que 

virou um 

ótimo lugar 

para extravasar 

a angústia e 

energia 

acumuladas." 

mar/14 Vivian 

Bógus, 32 

anos, 

perdeu 25 

quilos aos 

17 anos e 

10 quilos 

aos 31 

anos. 

Começou a 

engordar na 

infância. 

  Forte pressão dos 

pais no incentivo 

ao 

emagrecimento. 

Vivian tem 

1,65 metro de 

altura e 70kg. 

(Medida 

surpreende em 

relação as 

demais.) 

"Estabelecer 

metas é 

essencial para 

minhas 

conquistas." 

mai/14 Mari 

Malanconi, 

33 anos, 

perdeu 11 

kg em um 

ano. 

Motivo do 

ganho de 

peso: 

Mestrado 

em 

  "Retomei a rotina 

de trabalho e na 

hora de me vestir 

passei a ter 

problemas - nada 

caía bem." 

Mari tem 1,52 

metro de altura 

e pesa 46,5 kg.  

"Ao mudar 

minha cabeça 

e meu estilo de 

vida, tudo 

ficou mais 

fácil." 
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Bloomingto

n. 

jun/14 Debora de 

Matos 

Rocha, 31 

anos, 

perdeu 17 

kg em 10 

meses. 

Sempre 

sofreu com 

o efeito 

sanfona. 

"Mudei para 

melhor e para 

sempre." 

"Tive depressão 

e sofri com a 

compulsão por 

compras para 

disfarçar as 

insatisfações da 

vida. Sentia 

vergonha de 

frequentar a 

academia." 

Debora tem 

1,53 metro de 

altura e pesa 50 

kg. 

"As redes 

sociais foram 

fundamentais 

no processo. 

Passei a postar 

fotos da minha 

rotina de 

exercícios 

como forma de 

me 

comprometer 

com mais 

pessoas, além 

de mim 

mesma." 

jul/14 Kelly 

Aparecida 

Silva, 29 

anos, 

bancária, 

perdeu 

20kg em 

oito meses. 

Teve 

problemas 

com o peso 

desde 

criança. 

"Perdi 20kg com 

a ajuda da BOA 

FORMA." 

"Meu pai disse 

que minha amiga 

grávida pesava 

menos do que 

eu." 

Kelly tem 1,65 

metro de altura 

e pesa 63kg. 

" É essencial 

descobrir uma 

atividade física 

que você ame. 

Assim a gente 

emagrece sem 

perceber e, o 

melhor, se 

divertindo." 

set/14 Jennifer 

Ferreira 

Paes, 26 

anos, 

perdeu 21 

kg em sete 

meses. 

"Estou cursando a 

faculdade de 

educação física 

para ajudar 

pessoas como eu 

a encontrar um 

caminho saudável 

e feliz na vida." 

"O choque 

aconteceu 

quando estava na 

praia com o meu 

marido e entrei 

em uma loja para 

comprar um 

macacão de 

oncinha. Sem 

rodeios a 

vendedora disse: 

Jennifer tem 

1,69 de altura e 

pesa 68 quilos. 

Mudança no 

editorial!! 2 

páginas para 

a coluna. 

Novo visual! 

Mais espaço 

para a leitora 

contar a sua 

história. 



37 
 

"Esse não vai 

servir porque 

você está gorda." 

Saí dali chorando 

muito. 

 

 

 

A segunda coluna é referente a análise feita das matérias especiais da revista Boa 

Forma, A matéria especial é atualmente chamada de “Estrela da Capa”. Para fundamentar 

a pesquisa, foram levantadas as seguintes informações sobre a matéria: garota da capa, 

medidas, idade, dica de exercício ou dieta, e adjetivos/ chamadas de capa da Boa Forma. 

A garota da capa é escolhida pela revista por ser considerada como uma mulher 

que está em Boa Forma. Na edição de Setembro de 2008, Angélica Banhara, diretora de 

redação escreve um editorial que justifica a escolha das garotas da capa, lê – se: 

Nós da BOA FORMA, temos certeza de que o exercício feito de maneira 

correta pode transformar, para melhor, o corpo de uma mulher. Quando 

escolhermos as musas para estampar a capa e as reportagens, estas são as 

nossas principais preocupações: ela malha? Tem uma boa história para contar? 

Nesta edição, trazemos dois ótimos exemplos do poder da atividade física, para 

melhorar o que a natureza fez. Sabrina Sato, a incrível descendente de 

japoneses que tem o bumbum mais invejado do Brasil, e Madonna, que acaba 

de completar 50 anos com um corpão de fazer inveja a muitas meninas de 20. 

O que elas têm em comum: são malhadoras exemplares. Na adolescência, 

Sabrina não tinha curvas. Precisou de anos de balé para desenvolver a 

musculatura das pernas e do bumbum e, hoje, capricha nos chutes do mai-tai 

para manter tudo firme, no lugar. Quem acompanhou a carreira de Madonna 

também testemunhou as mudanças: do visual rechonchudo da década de 80 ao 

corpo musculoso dos anos 90 e, na última década, a descoberta da ioga e do 

pilates para suavizar as formas sem perder a força. Para dar aquele 

empurrãozinho, BOA FORMA traz as aulas das duas deusas. Experimento e 

conte para a gente! (BANHARA, 2008, p.12) 

 

As medidas e a idade são dois campos contemplados na pesquisa que evidenciam 

a proximidade da garota da capa com a leitora escolhida para contar a sua história no Eu 

Consegui! Ao realizar o cruzamento dos dados, é possível notar que os perfis de leitora e 

celebridades são muito parecidos em relação a idade, peso e altura. 

Em todas as edições analisadas foram encontradas dicas de dietas ou dicas de 

exercícios físicos para manter a boa forma. Esse dado se repete na matéria especial e na 

coluna Eu Consegui! Essa constatação acrescenta para a pesquisa mais uma forma de 
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celebrização encontrada na revista, pois a leitora se iguala a famosa quando também é 

convidada a contar o seu “segredo do sucesso” para alcançar o corpo ideal. 

Os adjetivos e chamadas da Boa Forma confirmam a opinião da revista sobre o 

padrão que está sendo exibido. A matéria principal é escrita por uma jornalista, que 

escreve representando a Boa Forma, portanto todos os adjetivos e chamadas simbolizam 

uma voz e uma opinião. Na edição de Setembro de 2014, a chamada de capa da revista é 

“ Grazi Massafera, 32 anos, 1 filha. Saiba o que ela faz para ter este corpo  ES – PE – TA 

– CU – LAR!”  

O adjetivo “espetacular” garante que a revista considera o corpo de Grazi como 

dentro dos padrões de beleza e que pode ser tomado como referência ou modelo pelas 

leitoras. 

 

Análise da matéria especial "Estrela da Capa" 

Edição Garota da 

Capa 

Medidas Idade Dica de exercício/ dieta Adjetivos/ 

Chamadas da 

BOA FORMA 

jul/07 Xuxa  1,77 

metro de 

altura e 

60kg. 

44 anos Destaque para a dieta que fez 

Xuxa emagrecer 10 kg em três 

meses. 

"Xuxa 10 kg mais 

magra" 

set/07 Claudia 

Raia 

1,80 de 

altura e 

65kg. 

40 anos A matéria de 5 páginas, traz um 

especial "programa da bela" 

sobre o treino seguido por 

Claudia Raia. 

"Claudia Raia, 40 

anos, músculos 

desenhados, 

energia sem fim. 

jul/08 Cristiane 

Torloni 

1,70 de 

altura e 

58kg. 

51 anos A matéria de 6 páginas sobre 

Cristiane traz dicas de refeições 

saudáveis que ela consome. 

"Cristiane 

Torloni, forte, 

sexy e linda." 

set/08 Sabrina 

Sato  

1,68 

metro de 

altura e 

59,7kg 

27 anos A matéria de 7 páginas traz um 

especial "treino seca gordura" 

sobre o treino de Sabrina. 

"Sabrina Sato 

Mostra sua aula" 
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dez/08 Ana 

Hickmann 

1,85 

metro de 

altura e 

68kg. 

27 anos A matéria de 6 páginas traz a 

dica de um "cardápio antifome" 

seguido por Ana Hickmann 

"Mulher 

Maravilha" 

jul/09 Débora 

Bloch 

1,64 de 

altura e 

51kg. 

46 anos A matéria de 6 páginas traz 

fotos da atriz extremamente 

coberta e um especial sobre o 

"cardápio da estrela." 

"Débora Bloch, 

46 anos e tudo em 

cima! Conheça os 

segredos de 

beleza, dieta e 

malhação." 

dez/09 Angélica 1,65 de 

altura e 

55kg. 

36 anos A matéria de 6 páginas traz um 

especial com fotos e dicas da 

"aula da estrela". (pilates) 

"Angélica brilha 

aos 36 anos! A 

nova aula que 

esculpiu a barriga 

da estrela." 

jul/10 Maitê 

Proença 

1,63 de 

altura e 

52kg. 

52 anos " Matéria de 6 páginas com 

especial do "menu inteligente" 

com a dieta da atriz. 

" Maitê Proença 

conta seus 

segredos de 

beleza e dá a sua 

receita de ração 

humana." 

jan/11 Isis 

Valverde 

1,63 de 

altura e 

51kg. 

23 anos "Matéria de 6 páginas, com 

destaque para " A dieta da 

estrela." 

" Isis Valverde 

linda, poderosa, 

sexy! Aprenda 

com ela" 

jan/12 Tania 

Khalill 

1,66 de 

altura e 

52 kg. 

34 anos Matéria de 8 páginas, com 

destaque para o treino e dieta da 

famosa. 

" Tania Khalill, 

34 anos, 2 filhas. 

Copie o treino 

que desenhou este 

corpo em tempo 

recorde." 

ago/13 Mayana 

Neiva 

1,71 de 

altura e 

60kg. 

30 anos Matéria de 8 páginas trazendo 

"os 7 segredos da dieta" da atriz. 

" O melhor papel 

de Mayana 

Neiva." 
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set/13 Fernana 

Vasconcelo

s 

1,60 de 

altura e 

49kg. 

29 anos Matéria de 6 páginas com dicas 

de refeições e preparo de 

Fernanda. 

" Fernanda 

Vasconcellos aos 

29 anos, aposta na 

hot ioga para 

manter o corpo e 

a cabeça no 

lugar." 

nov/13 Deborah 

Secco 

1,64 de 

altura 53 

kg. 

33 anos 8 páginas de matéria com 

destaque para o "treino sem 

tédio" e "o cardápio de 

Deborah" 

" Deborah Secco 

deusa da 

transformação." 

dez/13 Giovanna 

Ewbank 

1,66 de 

altura e 

56kg. 

27 anos 8 páginas de matéria com 

especial de " 3 receitas que ela 

ama”. (Refeições preferidas de 

Giovanna). 

" O mix de 

exercícios e 

alimentação e o 

estilo de 

Giovanna 

Ewbank" 

dez/13 Tania 

Khalill 

1,65 de 

altura e 

52 kg. 

36 anos Matéria de 8 páginas com um 

box especial sobre o suco verde 

e suco rosa que a triz não 

dispensa. 

"Tania Khallil, 36 

anos, 2 filhas, 

gata! Ela conta 

como superou o 

hipotireodismo." 

mar/14 Dira Paes 1,64 de 

altura e 

59kg. 

45 anos 8 páginas de matéria, com 

especial "prato inteligente" 

sobre a dieta de Dira e "Na 

academia com Dira" com dicas 

sobre o seu treino. 

"Mulher 

sensação" 

mai/14 Bruna 

Marquezine 

1,71 de 

altura e 

51kg. 

18 anos 10 páginas de matéria, mudança 

no editorial. Bruna tornou - se 

adepta do CrossFit." 

"Bruna 

Marquezine gata. 

Ela mudou a 

alimentação, está 

treinando sério e 

conta tudo." 

jun/14 Tainá 

Muller  

1,69 de 

altura e 

52kg. 

31 anos 8 páginas de matéria. Box 

especial “ cardápio da estrela" e 

"malhando como ela". 

"Tainá Muller aos 

31 anos, a 

Marina, de Em 
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Família, aposta 

no cardápio 

funcional. 

jul/14 Giovanna 

Antonelli 

1,68 de 

altura e 

60kg. 

38 anos 8 páginas de matéria.  Box 

especial: "dieta de três dias." 

"Giovanna 

Antonelli, 38 

anos, 3 filhos, 

aposta no 

CrossFit para 

manter a forma." 

set/14 Grazi 

Massafera 

1,73 de 

altura e 

57 kg. 

32 anos Matéria de 8 páginas. Box 

especial: "Força, garota!" sobre 

o treino de musculação de Grazi. 

" Grazi 

Massafera, 32 

anos, 1 filha. 

Saiba o que ela 

faz para ter este 

corpo ES-PE-TA-

CU-LAR!" 

 

Os dados apresentados em ambas as colunas, confirmam as semelhanças entre os 

padrões de beleza das celebridades e das leitoras, como é o caso da edição de Julho de 

2008, onde a garota da capa foi a atriz Cristiane Torloni, que tem 1,70 metro de altura e 

58kg. Já na edição de Setembro de 2007, Mag Mayrink após perder 15kg chegou em 

medidas muito próximas as de Cristiane. A leitora Mag tinha nesta edição 1,70 metro de 

altura e pesava 57 kg. 

Na edição de dezembro de 2008, a garota da capa foi a apresentadora Ana 

Hickmann. Na matéria principal Ana conta que já foi gordinha e que com ajuda dos 

esportes e da musculação conseguiu emagrecer, e logo depois e passou a ser modelo, e 

hoje realizou o seu sonho de se tornar apresentadora de tv.  

Na mesma edição, a Boa Forma traz um especial na coluna Eu Consegui! A coluna 

pela primeira vez dentro do recorte da pesquisa trouxe uma leitora em uma foto de biquíni, 

o que realmente chama a atenção e surpreende. Kelly Machado conta a sua história e 

ganha destaque por ter sido uma das vencedoras do desafio feito pela coluna. Kelly 

enfrentou muitos altos e baixos no processo de emagrecimento, mas conquistou as 

medidas tão desejadas. A leitora tinha 1,75 metro de altura e pesava 64kg. 
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O fato de a leitora ter sido representada em uma das fotos em traje de banho 

reforça ainda mais a ideia de aproximação com a maneira da celebridade ser representada, 

pois todas as garotas da capa aparecem em fotos de biquíni, e nesta edição, a leitora 

também. 

Entre as pesquisas e análises feitas sobre as tabelas, na edição de Setembro de 

2008 também foi possível notar mais um ponto de atenção, que se dá na matéria especial, 

que traz a apresentadora, Sabrina Sato como garota da capa, a matéria de sete páginas tem 

o maior foco em como a apresentadora faz para manter o “corpão”. E como resultado 

deste grande foco, a matéria traz três páginas dedicadas ao “Treino seca gordura” que é 

praticado por Sabrina em uma aula que mistura movimentos de box com mai – tai. 

A matéria traz dicas, fotos e tutoriais de como executar os golpes praticados pela 

apresentadora durante a aula. Na mesma edição de Setembro de 2008, a coluna Eu 

Consegui! também traz um destaque para a leitora do mês, três páginas sobre a história 

de Rita Spiropulos, que conta sua história no processo de emagrecimento e assim como 

na matéria de Sabrina Sato, a coluna Eu Consegui! também traz fotos da leitora praticando 

os exercícios, dicas e tutoriais de como executar os movimentos. 

A celebrização se mostra muito evidente nos exemplos citados acima, pois em 

todos os casos a comparação entre leitora e celebridade é separada apenas por uma linha 

tênue de profissão e visibilidade midiática, pois a maneira como as leitoras são 

representadas na revista é muito próxima da maneira que as famosas da capa são 

representadas.  

A Boa Forma utiliza – se dos mesmos artifícios para representar ambas as 

personagens justamente para que a aproximação e comparação entre as duas possa ser 

feita de forma inconsciente pelo público leitor da revista. Desta maneira o incentivo e 

motivação torna – se enorme para quem lê e consome a Boa Forma.  

A revista busca por meio deste processo de celebrização despertar nas demais 

leitoras o sentimento de que todas são capazes, e de que todas podem conseguir. O corpo 

dos sonhos e a boa forma não é algo inatingível e que só pode ser alcançado pelas 

celebridades. Todos podem estar dentro dos padrões de beleza que são veiculados pela 

mídia todos os dias, basta ter força de vontade e determinação. 
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A coluna Eu Consegui! e a matéria especial funcionam como um dispositivo de 

confirmação de que todo o restante de conteúdo, propaganda e dicas que são apresentadas 

do começo ao fim da revista, realmente funcionam e a prova disso são as famosas e as 

não – famosas representadas pela revista. Todas alcançaram seus objetivos independente 

da classe social, idade, e poder aquisitivo. 
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6. Conclusão 

 

A partir do levantamento, análise e cruzamento dos dados apresentados nas tabelas 

acima, foi possível confirmar o processo de celebrização da leitora na coluna Eu 

Consegui! O processo se confirma pela proximidade das informações que são 

apresentadas pela Boa Forma ao representar a celebridade da capa e a subcelebridade em 

Eu Consegui! 

Este trabalho teve como objetivo entender o processo de celebrização que se dá 

na coluna Eu Consegui! da revista Boa Forma.  Ao analisar as idades das leitoras e das 

famosas, todas se enquadraram no intervalo de faixa etária ao qual a revista se destina. 

Confirmando assim o público de interesse da revista.  

E é por meio desse intervalo de idades selecionado pela Boa Forma, todas as 

leitoras são capazes de se identificarem com a garota da capa de alguma maneira, seja 

pela idade, pela história, pelo tipo de vida ou até mesmo pelas características físicas. 

Baseando – se em tudo o que foi pesquisado sobre a revista, esse trabalho confirma 

por meio da comparação entre a matéria principal e a coluna Eu Consegui! o processo de 

celebrização criado pela revista para que a leitora possa se identificar com a personagem 

que ali está representada e por meio disso consumir a revista. 

As leitoras da Boa Forma consomem o conteúdo da revista por se identificarem 

com as personagens, dicas, histórias e todo o conteúdo apresentado por ela. Da mesma 

maneira, que as leitoras se identificam com as histórias contadas na coluna Eu Consegui! 

e sentem o desejo de algum dia também serem representadas naquele espaço e ganhar os 

seus minutinhos de fama. 

Por traz do processo de emagrecimento contado na coluna Eu Consegui! existe 

também a  busca pelo sucesso, pela fama e pelo reconhecimento alheio que motivam as 

personagens na busca pelo corpo dos sonhos e também pela visibilidade que é oferecida 

pela revista.  
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