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RESUMO 

BRITO, R. R. R. de. A Concepção de corpo e autoimagem feminina na pós-
modernidade. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2016. 
 

Em pleno século XXI abordar um assunto complexo como o corpo é tarefa difícil. 
Analisar seus desdobramentos através do meio social, tecnológico e psicológico, 
pode ainda gerar muitas controvérsias. Esta pesquisa pretende analisar e 
descrever os fenômenos decorrentes da relação entre mulher, meio social e pós-
modernidade, e seus efeitos para a autoimagem corporal da mulher, a partir da 
difusão pelos meios de comunicação de um ideal de corpo, bem como os 
agravos gerados na mente e no corpo da mulher. Apresenta o histórico do corpo 
feminino e as influências sobre ele, que foram diferentes em cada época, até a 
atual, chamada de pós-modernidade. A fluidez da sociedade e os avanços 
tecnológicos, permitem que a mulher modifique sua imagem, muitas vezes, com 
auxílio de procedimentos estéticos cirúrgicos, em busca de uma aparência 
impecável, bela, jovem e magra. A proposta foi analisar a relação entre as 
informações disponibilizadas na sociedade pós-moderna, pelos meios de 
comunicação e os seus reflexos na construção da autoimagem da mulher. 
Participaram apenas mulheres praticantes de atividades físicas, com o intuito de 
compreender o padrão de corpo adotado por elas; o corpo ideal e à satisfação 
com a autoimagem corporal. Os resultados informam que, das mulheres 
entrevistadas, a maior parte pratica atividade física visando a estética e o 
emagrecimento, que vai contra a hipótese de buscarem obter músculos. A 
relação entre busca pela magreza e um adoecimento psíquico parecem 
entrecruzar caminhos e, suas causas, são de cunho social.   
 

Palavras-chave: mulher; autoimagem; corporal; pós-modernidade. 
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ABSTRACT 

BRITO, R. R. R.. The conceiving of the women´s body self image in the 
postmodernity. Campos dos Goytacazes, RJ: State University of Norte 
Fluminense - UENF, 2016. 

In the twenty-first century discussing a complex issue as the body is a hard labor. 
Analyzing its development through social, technological and psychological 
approaches may also generates a lot of controversy. The research started from 
the question of how the woman builds her body self-image into the postmodern 
society, in the city of Campos dos Goytacazes, RJ. This study presents the 
female body's historical influences, which were different in each era until the 
present, called postmodernity. The fluidity of society and technological advances 
allow women to change their image, often with the aid of surgical cosmetic 
procedures searching a flawless appearance, beautiful, young and thin. The 
proposal was to analyze the relationship between the information provided in the 
postmodern society, the media and its impact on the women self-image 
construction. It involved the exclusive participation of women who practice some 
physical activity, as the aim was to understand the body standard adopted by 
them, the ideal body and satisfaction with body self-image. The results reported 
that most of the women interviewed practiced physical activity to lose weight 
instead to gain muscle. The pursuit of thinness and mental illness seems to be 
overlapped pathways and their causes are of a social nature. 

Keywords: woman; self-image; body; postmodernity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

LISTA DE FIGURAS 

Fig. 01 - Vênus de Willendorf (24.000 e 22.000 a.C.) Museu, Viena. 32 

Fig. 02 - Vênus de Milo (séc. II d.C.) Museu, Atenas. 33 

Fig. 03 - Estátua de mulher grega (séc. I d.C.) Herculanum. 33 

Fig. 04 - Representação feminina, Época Bizantina (1373). 35 

Fig. 05 - Virgen de la Leche (1372-1376) Santa Iglesia. 35 

Fig. 06 - Pintura Mona Lisa (1503-1506) Museu do Louvre França. 37 

Fig. 07 - Rainha Maria Antonieta (1783) França. 38 

Fig. 08 - Mulher desconhecida, Idade Média (por volta de 1850). 39 

Fig. 09 - Princesse Clémentine d’Orléans (1838) França. 
 

40 

Fig. 10 - Mulher nas primeiras décadas do séc. XX França. 41 

Fig. 11 - Mulher no meado do século XX França. 41 

Fig. 12 - Micheline Bernardini (1940) França. 42 

Fig. 13 - Modelo passarela, São Paulo Fashion Week (2013) Brasil. 44 

Fig. 14 - Mulher pós-moderna (2015) Brasil. 44 

Fig. 15 - Modelo posando para uma grife de Lingerie (2015) Brasil. 45 

Fig. 16 - Sheyla Hershey - recordista mundial (2010) Brasil. 61 

Fig. 17 - Jocelyn Wildenstein - recordista mundial (2015) EUA. 62 

Fig. 18 - Michael Jackson - Cantor (2010) EUA. 63 

Fig. 19 - Andressa Urach - adolescência. Sem cirurgia, Brasil. 64 

Fig. 20 - Andressa Urach - adulta. Ainda sem cirurgia, Brasil. 

 

64 

Fig. 21 - Andressa Urach após várias cirurgias (2012) Brasil. 65 

Fig. 22 - Barbie Plus Size (2011) EUA. 76 

Fig. 23 - As Três Graças (1639) Museu do Prado, Espanha. 99 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Arqueol%C3%B3gico_Nacional_de_Atenas
https://commons.wikimedia.org/wiki/Princesse_Cl%C3%A9mentine_d%E2%80%99Orl%C3%A9ans


7 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 01 -  33 

Fig. 02 - Vênus de Milo (séc. II d.C.) Museu, Atenas. 34 

Fig. 03 - Estátua de mulher grega (séc. I d.C.) Herculanum. 34 

Fig. 04 - Representação feminina, Época Bizantina (1373). 36 

Fig. 05 - Virgen de la Leche (1372-1376) Santa Iglesia. 36 

Fig. 06 - Pintura Mona Lisa (1503-1506) Museu do Louvre França. 38 

Fig. 07 - Rainha Maria Antonieta (1783) França. 39 

Fig. 08 - Mulher desconhecida, Idade Média (por volta de 1850). 40 

Fig. 09 - Princesse Clémentine d’Orléans (1838) França. 
 

41 

Fig. 10 - Mulher nas primeiras décadas do séc. XX França. 42 

Fig. 11 - Mulher no meado do século XX França. 42 

Fig. 12 - Micheline Bernardini (1940) França. 43 

Fig. 13 - Modelo passarela, São Paulo Fashion Week (2013) Brasil. 45 

Fig. 14 - Mulher pós-moderna (2015) Brasil. 45 

Fig. 15 - Modelo posando para uma grife de Lingerie (2015) Brasil. 46 

Fig. 16 - Sheyla Hershey - recordista mundial (2010) Brasil. 62 

Fig. 17 - Jocelyn Wildenstein - recordista mundial (2015) EUA. 63 

Fig. 18 - Michael Jackson - Cantor (2010) EUA. 64 

Fig. 19 - Andressa Urach - adolescência. Sem cirurgia, Brasil. 65 

Fig. 20 - Andressa Urach - adulta. Ainda sem cirurgia, Brasil. 

 

65 

Fig. 21 - Andressa Urach após várias cirurgias (2012) Brasil. 66 

Fig. 22 - Barbie Plus Size (2011) EUA. 77 

Fig. 23 - As Três Graças (1639) Museu do Prado, Espanha. 100 

 

 Gráfico 01 – Faixa Etária 121 

Gráfico 02 – Estado Civil 122 

Gráfico 03 – Filhos 123 

Gráfico 04 – Prática de Atividade Física e Frequência 123 

Gráfico 05 – Preferência de Modalidade  125 

Gráfico 06 – Tempo em que Pratica Atividade Física 126 

Gráfico 07 – Objetivo com a Prática de Atividade Física 127 

Gráfico 08 – Influências acerca da prática de Atividade Física 128 

Gráfico 09 – Mídias acessadas 129 

Gráfico 10 – Sites acessados 130 

Gráfico 11 – Redes sociais acessadas 131 

Gráfico 12 – Realizou alguma Cirurgia Estética/ Parte do Corpo 132 

Gráfico 13 – Deseja fazer alguma Cirurgia Estética/ Parte do Corpo 133 

Gráfico 14 – Satisfação relacionada à sua Imagem/ Aparência 134 

Gráfico 15 - Satisfação relacionada ao que veem em sua Aparência 135 

Gráfico 16 – Pesquisa a vida dos “famosos” em Redes Sociais 136 

Gráfico 17 – Influências acerca da autoimagem 137 

Gráfico 18 – Desejo de modificar a autoimagem 138 

Gráfico 19 – Doenças por causas emocionais 149 

Gráfico 20 – Uso de medicamentos  140 

  

  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Arqueol%C3%B3gico_Nacional_de_Atenas
https://commons.wikimedia.org/wiki/Princesse_Cl%C3%A9mentine_d%E2%80%99Orl%C3%A9ans


8 
 

SUMÁRIO 

 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS  10 

Problema 12 
Hipótese 12 
Justificativa 12 
Objetivos 13 

1. A IMPORTÂNCIA DA IMAGEM PARA O SER HUMANO 15 

1.1 Imagem Mental 16 

1.2 Imagem X Ilusão Perceptiva 17 

1.3 Sociedade das Imagens 18 

1.4 Imagem Mediática 19 

1.5 Imagem: Produção e Publicação 20 

1.6 Imagem Inconsciente 21 

2. IMAGEM CORPORAL FEMININA  25 

2.1 A Autoimagem Corporal 25 

2.2 História do Corpo 27 

2.3 Corpos Femininos 29 

2.4 Corpos Manipulados 44 

2.5 Modelo de Corpo 48 

2.6 Beleza do Corpo 49 

2.7 O Corpo Ideal 51 

2.8 Preço do Corpo 53 

2.9 O Corpo na pós-modernidade 55 

3. CONSEQUÊNCIAS DOS PROCESSOS SOCIAIS PARA A 
MULHER 

65 

3.1 Evolução Social 66 

3.2 Evolução Corporal 69 
3.3 Estereótipo Social 71 

3.4 Estigma Social 73 
3.5 Sociedade Pós-moderna 76 
3.6 Liquidez Social 78 

4. TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS 81 

4.1 Identidade e Personalidade 84 
4.2 Transtornos de Ansiedade 87 
4.3 Transtornos de Humor 89 
4.4 Transtorno de Personalidade 91 
4.5 Transtorno Dismórfico Corporal 97 
4.6 Transtorno Alimentar 100 
4.7 Psicologia na Pós-modernidade 102 

5. CONSEQUENCIAS DOS PROCESSOS FÍSICOS PARA A MULHER 103 

5.1 Educação Física 103 

5.2 Atividade Física e a Mulher 105 



9 
 

5.3 Musculação e a Mulher 106 

5.4 Cirurgias Estéticas 109 

5.5 Limites do Corpo 111 
5.6 A Internet e o Corpo 114 
5.7 Interior X Exterior 116 

6. METODOLOGIA  118 

6.1 Análise dos Resultados 119 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 139 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  



10 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente estudo aborda um assunto que vem sofrendo modificações ao 

longo dos tempos e a cada época foi influenciado de diferentes maneiras. 

Abordamos a imagem corporal da mulher e como ela é construída e 

compreendida através das influências da pós-modernidade. 

O interesse pelo assunto surgiu através da observação de algumas 

pesquisas apresentadas. Grande parte, traz resultados concomitantes de que as 

mulheres, mais que os homens, se preocupam com o peso e a aparência 

corporal. Em geral, os resultados apontam que as mulheres são fortemente 

influenciadas por tendências sociais, gerando atitudes extremistas, como a 

busca desenfreada pela magreza e/ou atividades físicas em excesso e/ou apelos 

à cirurgias estéticas.  

Uma pesquisa elaborada pela empresa internacional OH! PANEL, em 

parceria com o Mercado Livre (que incluiu respostas de internautas do sexo 

feminino não só do Brasil, mas de outros países da América Latina) e divulgado 

pelo US MEDIA CONSULTING e no Brasil Link em 2013, mostrou que os 

produtos de moda e beleza estão entre as categorias de produtos mais 

comprados via internet entre as latino-americanas. Sugere ainda que 92% das 

mulheres usam a internet para enviar e receber e-mails, 85% usam para buscar 

por informações, 73% para entrar em redes sociais, leitura de notícias 66%, 

compra de produtos e trocas de mensagens totalizam 64% e 58,5% outras 

atividades populares.  

Outra pesquisa divulgada em 2011, pelo site ONODERA, elaborada pela 

SOPHIA MIND, com o título “A Beleza da Mulher Brasileira”, foi realizada com 

cerca de 3.500 mulheres das classes A, B e C, entre 18 e 60 anos, objetivando 

conhecer melhor o público feminino e seus desejos e pensamentos em relação 

à beleza. Alguns resultados apontados foram: 92% das mulheres entrevistadas 

acreditam que outras pessoas reparam em seus defeitos físicos. As duas partes 

do corpo que mais incomodam as mulheres segundo o levantamento são: a 

barriga (69%), os seios (46%) e, em terceiro lugar, os glúteos (26%). Mais da 

metade das mulheres consideram que estão acima do peso ideal, e quase 30% 

delas gostariam de fazer algo diferente nos cabelos. Concomitante a insatisfação 
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com o corpo, os produtos de beleza mais consumidos foram: produtos para 

cabelo, perfume, hidratante, batom, produtos anti-idade e maquiagem. Os 

tratamentos já realizados pelas mulheres por ordem de importância são: 

Drenagem (60%); Massagem (60%), esfoliação corporal (36%), Manta térmica 

(16%) e tratamentos com ultrassom (15%). As características mais mencionadas 

pelas entrevistadas como importantes para influenciar na beleza são: autoestima 

(32%), se sentir bem consigo mesmas (30%) e saúde (14%). Mas não deixaram 

de relatar que a relação com o parceiro, com o meio profissional, amigos e filhos 

influenciam o aspecto de se sentirem bonitas. 

Nota-se, portanto, que estamos vivendo a era do culto ao corpo; a partir 

dos anos 1990 tornou-se ainda mais evidente. Devido a esse crescimento das 

mulheres em sites de compras, de noticiários (blogs e sites relacionados à moda, 

beleza, estética, saúde) e também a insatisfação com o corpo e o aumento da 

procura por clínicas de estética, academias e cirurgias plásticas, surgiu o desejo 

de investigar como as mulheres constroem a sua autoimagem e qual a 

concepção de corpo adotado atualmente na pós-modernidade. Seria o padrão 

atual a mulher alta, magra, cabelos longos, loiros, olhos azuis? Ou esse padrão 

teria mudado, com o aumento de mulheres praticando musculação para ganho 

de massa magra? O que pretendemos analisar é se a obtenção de um corpo 

específico leva a essas mulheres a se sentirem mais satisfeitas e aceitas dentro 

de um círculo social. 

Esta pesquisa pretende analisar e descrever os fenômenos decorrentes 

da relação entre mulher, meio social e pós-modernidade, e seus efeitos para a 

autoimagem corporal da mulher, a partir da difusão pelos meios de comunicação 

de um ideal de corpo, bem como os agravos gerados na mente e no corpo da 

mulher.  

 

 

 

PROBLEMA 

Como a pós-modernidade pode interferir na autoimagem da mulher? 
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HIPÓTESES 

A hipótese inicial é a de que as novas tecnologias da informação e 

comunicação exercem influência na imagem da mulher no que se refere tanto ao 

excesso das informações como à dinâmica em que são modificadas, e à 

agilidade e facilidade em consegui-las via mundo virtual. A segunda hipótese é 

de que as mulheres constroem sua autoimagem a partir da constante mudança 

da sociedade pós-moderna, que assegura ao sujeito poder transformar-se ao 

prazer das exigências vigentes na cultura, onde não há limitações para o corpo 

e tudo é possível com o auxílio da tecnologia, dos medicamentosos e 

procedimentos cirúrgicos.  A última hipótese refere-se ao corpo musculoso, tão 

aparente e evidentemente natural nos homens, está se tornando, no século XXI, 

objeto de desejo para algumas mulheres. A libertação do patriarcado, a luta do 

feminismo, a igualdade em tantos aspectos entre os gêneros, trouxeram à 

mulher e ao seu corpo a nova forma de mostrar sua independência, sua 

insubmissão, força e beleza, confluindo em um desejo atual: ter músculos 

definidos.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

O estudo mostra-se relevante por trazer uma nova temática sobre o corpo 

feminino, que desde os primórdios vem se modificando e recebendo influências 

de diversos meios, trata-se da autoimagem da mulher relacionada a pós-

modernidade. Nota-se na sociedade pós-moderna que o corpo ideal da mulher 

permanece ligado às representações construídas ao longo dos tempos, o corpo 

magro, alto e esguio. Mas há também o surgimento de um novo corpo: o fitness, 

onde o ideal passa a ser o desenvolvimento dos músculos, a hipertrofia. Adotada 

a linha de pesquisa 1 abordaremos a interdisciplinaridade em psicologia, 

sociologia, filosofia, educação física, novas tecnologias da informação e 

cognição e linguagem. Primeiramente a psicologia que vai envolver toda a 

discussão emocional; a sociologia que vai elucidar o contexto histórico; a filosofia 

que trará a reflexão; a educação física como estética corporal e saúde; e por fim, 

o ciberespaço (internet) que é o lugar inesgotável de conexão e múltiplas 
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informações no quesito da moda, saúde e estética. Quando pensamos em 

conexão, podemos observar o seu amplo alcance e repercussão na vida 

cotidiana da mulher e, de onde as informações advém? Quais são? Como são 

criadas e propagadas? Assim, buscaremos compreender a representação do 

corpo pós-moderno e quais são as consequências para a mente e para o corpo 

da mulher. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Analisar como as informações disponibilizadas através dos meios de 

comunicação na sociedade atual influenciam à autoimagem da mulher. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entender, a partir das teorias existentes, os processos que envolvem a 

construção da autoimagem da mulher, (de como ela se vê e se posiciona frente 

ao mundo) perante as diversas influências do passado e novas tendências pós-

modernas. 

Compreender o constructo histórico associado aos processos corporais, 

sociais e psicológicos que acarretam na autoimagem da mulher na pós-

modernidade. 

 

Verificar, a partir da percepção da mulher que pratica atividade física, 

sobre sua autoimagem, influências e projeções de um corpo ideal. 
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1. A IMPORTÂNCIA DA IMAGEM PARA O SER HUMANO 

Falar sobre imagem leva-nos a pensar em tudo que de fato vemos e 

conhecemos no mundo que nos cerca. A ênfase abordada será a de uma 

realidade psíquica, onde esta interdepende de tudo que é apreendido pelo meio 

social. A palavra “imagem” significa “representação artificial que aparenta a uma 

pessoa ou coisa.” (OXFORD DICTIONARY, 2015). Do Francês image e do Latim 

imaginen denota cópia, ideia, aparência, que vem de imitari, ou seja, imitar.  

Desde os primórdios já existia a imagem, aonde quer que nos viremos, 

existe a imagem. Por todo o lado, o homem deixou vestígios de atividades 

imaginativas. Na era Paleolítica, em forma de desenhos feitos em rochas, com 

intuito de comunicar. Chamamos de “pré-anunciadores da escrita”, pois através 

de recursos rudimentares, iniciou-se o processo de descrição-representação de 

coisas reais. 

Em uma visão filosófica, para Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), imagem 

estava ligada às coisas materiais, no que tange a sensação e percepção. Na 

Idade Média a imagem sofre um duplo sentido: as sensíveis e não sensíveis. A 

imaginação passa a caracterizar a imagem interior. Na modernidade, o sentido 

muda; para Bacon (1561-1626) e Hobbes (1588-1679) o termo imagem torna-se 

inapropriado no sentido de ideia e é reforçado em Descartes (1596-1650) e Wolff 

(1679-1754) como representação de algo, por semelhança. Descartes 

reivindicou que o nosso conhecimento dos objetos externos são sempre 

mediados por representações mentais. Kant (1724-1804) a define como ato ou 

manifestação cognitiva que independe de assemelhar-se.  

Se “imagem” parte da premissa de perceber o mundo externo através de 

um órgão do sentido, neste caso, a visão, detalharemos como isso acontece. Do 

ponto de vista fisiológico, a percepção é um processo que envolve os estímulos 

elétricos evocados pelos órgãos dos sentidos. A percepção é a grande porta de 

entrada (senão a maior) para o conhecimento.  

David Marr (1980) sugeriu que ver é saber o que é algo através do olhar. 

A visão, segundo ele, é o processo de descobrir, por meio de imagens, aquilo 

que está presente no mundo, e onde esse elemento se encontra. Hermann von 

Helmholtz (1910) caracterizou a percepção visual como uma produção do 
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inconsciente formulado a partir dos dados sensoriais e do conhecimento 

preexistente. O acesso ao mundo torna-se uma experiência real porque é 

mediado pelas hipóteses e projeções que nosso cérebro faz. O cérebro extrai as 

informações captadas pelos sentidos e as interpreta em função de experiências 

anteriores com as quais seja possível fazer associações. 

A representação como categoria histórica cultural foi adotada pelos 

estudos dos sociólogos Marcel Mauss e Émile Durkheim, no século XX. Segundo 

Pesavento (2008) os indivíduos dão sentido ao mundo a partir das 

representações que constroem perante a realidade, as experiências vividas. 

Representar então pode ser entendido como presentificar o ausente e requer 

percepção, identificação, reconhecimento, classificação e exclusão. Os termos 

"ideia" e "representação" persistem até hoje, na pós-modernidade, e estão 

diretamente ligados à percepção sensorial de que o ser humano dispõe.  

Santaella (2008, p.15), diz que “[...] Não há imagens como representações 

visuais que não tenham surgido de imagens na mente daqueles que as 

produziram, do mesmo modo que não há imagens mentais que não tenham 

alguma origem no mundo concreto dos objetos visuais”. O meio social é 

constituído pelas ideias e ao mesmo tempo transformado pela ação de 

representar. Segundo Aumont (1993, p.121), o imaginário é uma faculdade 

mental criativa produtora de imagens, que podem vir a ser exteriorizadas de 

alguma forma concreta a posteriori. 

Segundo Joly (2007), vivemos em uma “civilização da imagem”, 

decorrente de uma crescente tecnologia (internet), que fabrica imagens virtuais 

e ilusórias que nos transporta a qualquer lugar sem levantar da cama. Remete-

nos a pensar em uma das mais antigas definições de imagem em Platão (427 

a.C. -347 a.C.) como sombra e em seguida reflexo, objeto segundo, a algo já 

apresentado. 
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1.1 IMAGEM MENTAL 

Pelo fato de possuirmos uma mente, somos capazes de “exibir imagens 

internamente”; chamamos esse processo de pensamento, e é ele que conduzirá 

nosso comportamento. O termo imagem refere-se às representações mentais, 

das nossas impressões sobre um determinado fato/ objeto. Uma representação 

é o conjunto de símbolos que ”re-apresenta” algo para nós, e na ausência de 

algum aspecto do mundo externo, apelamos para a nossa imaginação. As 

representações podem ser externas, como mapas, diagramas, pinturas, 

manuais, descrições escritas. São classificadas em pictórias e representações 

linguísticas, já as internas ou mentais servem para representar o mundo 

internamente. 

A imagem mental distingue-se de esquema mental; este, refere-se à 

forma visual de um objeto interiorizado pelo sujeito. Por exemplo, uma criança, 

ao identificar seu reflexo no espelho, começa a se apropriar de seu esquema 

corporal/físico aludindo a uma representação mental. Esse reconhecimento 

torna-se fundamental para a constituição do “eu”, da personalidade. Para 

Schilder (1999), o modelo postural de nosso corpo está intimamente ligado ao 

modelo dos corpos dos outros, ou seja, internalizamos nossa própria imagem a 

partir das imagens corporais dos outros.  

Após a identificação de si no espelho, podemos dizer que a criança 

aprende a língua ou linguagem do meio ao qual se insere, que não deixa de ser 

uma imagem interpretativa ou uma metáfora (comparação). Como dito, se a 

imagem remete a alguma coisa é porque ela não é a própria coisa; a sua função 

é de evocar, de significar outra coisa. Se a imagem é entendida como 

representação, significa entendê-la como signo social de uma determinada 

cultura. 

As imagens se estruturam na mente através do contato do indivíduo 

consigo mesmo e com o mundo que o rodeia. A conexão entre motricidade, 

sensação e emoção, por um lado, e o campo dos signos e da linguagem, por 

outro, é que permite a internalização dos conceitos sociais. Nenhuma realidade 

psíquica para um sujeito é idêntica a qualquer outra (MACHADO; FERREIRA: 

2002, p.15). 
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1.2 IMAGEM X ILUSÃO PERCEPTIVA 

Vimos que a percepção é um processo cognitivo, que envolve 

representação mental. Se uma imagem representa a aparência de algo e uma 

imagem mental é o pensamento sobre uma determinada imagem, podemos 

partir para uma outra questão: a ilusão de ótica, ou melhor, ilusão perceptiva, 

refere-se a tudo que "engana" o sistema visual humano fazendo-nos ver alguma 

coisa que não está presente, ou vê-la de um modo distorcido. Alguns elementos 

na própria imagem podem induzir nosso cérebro ao erro, outros são de caráter 

fisiológico e outros cognitivos. 

Pensar em ilusão de imagem, de realidade, faz-nos lembrar do filósofo 

grego Platão (428-348 a.C.) ao escrever o “Mito da Caverna”, ele nos conta a 

história de prisioneiros em uma caverna, onde tudo o que podiam ver eram as 

sombras, projetadas nas paredes da caverna; esse era o único acesso a 

realidade que eles tinham. Ao conseguir livrar-se dos grilhões e ver o mundo lá 

fora, um deles percebe a grande ilusão que ele e seus companheiros estavam 

submetidos. Platão utilizou essa metáfora para mostrar as limitações dos nossos 

sentidos, da nossa percepção, do nosso sistema nervoso. Nossa percepção da 

realidade é sempre mediada. Sendo assim toda nossa percepção é permeada 

por uma sombra, e o que conhecemos nada mais é que especulação e hipóteses 

que criamos sobre o mundo. Logo, a tentativa de separar o que realmente vemos 

e o que compreendemos é uma empreitada complexa no sentido de já 

possuirmos um conceito prévio das coisas. 

Vemos o mundo de acordo com a maneira como o nosso cérebro organiza 

e julga de acordo com nossas experiências. O que vemos não é a imagem na 

nossa retina, é uma imagem criada pelo cérebro, portanto, o que vemos é 

sempre, em certa medida, uma ilusão. Vemos essa afirmativa em Menzel, onde 

ele diz que “Nem tudo o que é ansiosamente copiado da natureza faz jus à 

natureza” (MENZEL apud LENOIR, 2003, p.189). As ilusões surgem quando 

aquilo que meu cérebro “julga ver” entra em conflito com a realidade do objeto. 

O cérebro pode mentir? Sim, e isto significa descartar informações e até inventar 

coisas que não existem. 
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1.3 SOCIEDADE DAS IMAGENS 

São muitas as características que nos permitem definir nossa sociedade 

como "das imagens", o próprio fato do capitalismo, da relação mercado e 

mercadoria, das novas tecnologias informacionais, da publicidade, enfim, tudo 

que é produzido e publicado na pós-modernidade passa pelas imagens; são 

elas, a fórmula mais rentável. Segundo Castells (1999), experimentamos uma 

sociedade em constante formação, pautada por relações temporais e espaciais 

de rápidas transitividades, onde a virtualidade e a presença constante de 

informações globais dinamizam o sistema capitalista. Ao mesmo tempo que se 

produz, se descarta rapidamente; isso causa uma insatisfação e vazio, onde as 

impressões de ter e aparentar, muitas vezes sobrepõe ao de ser. 

Na obra “A Sociedade do Espetáculo”, Guy Debord (1997) aponta para as 

transformações em que a sociedade passou a ter a partir de novas relações 

sociais e materiais. O capital migrou do cunho econômico para um reticular, de 

fácil dissimulação, que é mediado por imagens. Aumont (1993) escreve que o 

ser humano atribui um julgamento de existência às imagens, acreditando que 

aquilo que vê existiu, existe ou pode vir a existir. A sociedade de consumo não 

se satisfaz com o próprio consumo, mas se anuncia como tal, substitui a própria 

imagem de homem por uma utopia, investem em máscaras, em uma imagem 

especular que se distancia da verdadeira imagem do homem.  

“O espetáculo social da pós-modernidade representa uma ruptura com o 

postulado metafísico de interioridade" (segundo o qual a verdade se encontra no 

interior do ser pensante, tal como postulado por Descartes). Segundo Descartes 

(apud HALL, 2006), podemos duvidar de todos os dados provenientes dos 

sentidos, mas não de nossa existência enquanto ser racional. Portanto, na linha 

do cogito cartesiano se eu penso, logo, eu existo, pois para que alguma coisa 

pense, ela deve necessariamente existir. Porém, o lema promovido na sociedade 

pós-moderna é o “apareço, logo existo”! 
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1.4 IMAGEM MEDIÁTICA 

Hoje, na era pós-moderna, observa-se o emprego da palavra imagem ligada 

à média, aos meios de comunicação como televisão, jornais, revistas, redes 

sociais digitais, internet, etc. Joly (2007) diz que televisão é um medium em 

particular que transmite publicidade, entre outras coisas. É um instrumento de 

promoção que caminha em paralelo a informação e ficção. Devido ao 

bombardeio televisivo, a era das artes dá lugar ao visionamento, ou seja, as 

imagens fixas, estáticas, dão lugar às animadas, dinâmicas. Observaremos que 

as imagens veiculadas por esses meios têm uma linguagem própria, a fim não 

somente de comunicar, mas atrair o espectador. 

O conceito de sociedade das imagens e do espetáculo, segundo o autor 

Debord (1997), serve para ilustrar os “excessos midiáticos”: Os “espetáculos” 

nada mais seriam que um exagero da mídia, cuja natureza, indiscutivelmente 

boa, visto que serve para comunicar, pode às vezes chegar à excessos. 

Ao acessar um site, por exemplo, visualizamos e fixamos nossa atenção nas 

imagens, na aparência, no formato, nas cores, enfim, em uma estrutura visual 

como um todo. As novas tecnologias permitem uma infinidade de criação de 

imagens, quer seja subtraindo, acrescentando ou multiplicando ideias e 

projetando corpos reais em corpos manipulados por máquinas. Criam-se robôs, 

cyborgs, super-heróis e outras tantas figuras que povoam o imaginário da ficção 

científica.  

Retomando o conceito de sociedade das imagens, verifica-se a distorção do 

cogito cartesiano em favor de uma legitimação social da superficialidade, onde 

o aparentar e o aparecer (exterior) ligam-se ao propósito do “existir”. Tudo que 

faz parte do sistema espetacular, como a mídia, por exemplo, foca o imaginário 

do sujeito e o faz olhar avidamente as ações dos outros, por meio dos mais 

diversos dispositivos técnicos disponíveis.  

Para Bauman (2007), o ato de consumir tem raízes tão antigas quanto os 

próprios seres vivos, estando presente em todas as formas de vida conhecidas 

a partir de narrativas históricas e relatos etnográficos. A esfera midiática, 

recheada de uma lógica simbólica de imagens, tornou-se o melhor caminho para 
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a nova oferta mundial econômica, mostrando fatos e acontecimentos no mundo, 

fazendo circular informações sobre qualquer coisa, muitas vezes em tempo real.  

A história da sociedade parece estar atrelada ao investimento de grandes 

empresas e de toda a movimentação na produção de uma mentalidade voltada 

para a lógica consumista a partir de uma atratividade visual dada pelas imagens. 

Segundo Jappe (2006), ao transformar as coisas em mercadoria, a publicidade 

ganha profunda importância em nossa época. Em meio à sociedade de 

consumo, há de se considerar que os meios por onde as publicidades circulam 

formam um conjunto bastante influente quanto ao que é produzido, publicado e 

visto pelos que os acessam. 

Desta forma convém explicitar que a sociedade mediatizada surge quando 

os meios passam a se tornar um agente comunicativo capaz de criar, propagar 

e gerar mudanças na vida do sujeito. Pode-se dizer que o mundo existe fora e 

além da mídia, porém a realidade passa pela mídia, que dá sentido à tudo. 

Assim, a mídia não é mais uma transportadora, mas uma produtora de sentidos. 

 

1.5 IMAGEM: PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO 

A publicidade é a alma do negócio? Deve-se ter ouvido muitas vezes essa 

frase, mas o que de fato significa? A publicidade estimula as compras, aquece a 

produção, gera renda e contribui no desenvolvimento econômico do país. Esta 

sociedade de consumidores associa a felicidade a um desejo imediato, satisfeito 

com o máximo de urgência. É o consumo insano, do tipo  “pra já”, a exemplo, o 

cartão de crédito disponibilizado pelas diversas empresas do sistema financeiro 

atual (BAUDRILLARD, 1995). 

A imagem transmite uma linguagem peculiar, ou seja, uma mensagem, 

que pode ser para si próprio e/ou para o outro. A produção de objetos visuais ao 

longo da história foi utilizada com diversos propósitos: propagar, transmitir 

informações e expressar arte e devoção. Nesse sentido, importa resgatar aqui o 

que Peter Burke denominou de "contexto social" da imagem, ou seja, as 

circunstâncias nas quais ela foi encomendada e será exibida interferem em sua 

apresentação.  
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Rocha (1995) salienta que os meios de comunicação de massa não 

podem existir fora do que as leis do mercado capitalista impõem. Eles se definem 

por meio de tais leis e apenas podem produzir e transmitir o que é sancionado 

pelos controladores deste mercado, sendo sustentados pela publicidade de 

produtos e de serviços e persuadindo o público quanto à natureza de seu próprio 

desejo. 

De acordo com Jhally (1987), a publicidade é um instrumento por via do 

qual os consumidores são controlados e manipulados pelos produtores de bens 

de consumo no sentido de desejar aquilo de que não têm qualquer necessidade 

real para o sujeito. Como afirma Kehl (2001), a intensidade com que os meios 

de comunicação atingem as culturas é mais intensa que a capacidade de 

assimilação das pessoas, fazendo com que o que se vê seja incorporado sem 

ser simbolizado.  

1.6 IMAGEM INCONSCIENTE  

Analisar a imagem sob a ótica inconsciente requer muita atenção, devido 

à complexidade de compreensão. Freud (1915), em seu artigo metapsicológico 

sobre o inconsciente, justifica a presença de um sistema psíquico para além da 

consciência, diferente dela. Freud foi o primeiro a não valer-se do conceito 

de inconsciente puramente para designar coisas “não conscientes”; 

entendendo-o como um sistema psíquico independente da consciência, dotado 

de atividade própria, com suas leis e regras. A representação (Vorstellung) e o 

pensamento (Gedanke) conjugam uma dicotomia que Freud tenta simplificar. Os 

processos perceptivos fornecem o conteúdo representacional dos processos 

mentais, que se transformam na experiência do "pensar sobre o objeto 

apercebido".   

O pensamento, para Freud, corresponde a deslocamentos de energia 

mental que visam a descarga motora da excitação. Além disso, ele acreditava 

que o pensamento não é exclusivamente verbal, ou seja, é organizado a partir 

das experiências perceptuais, que podem ou não sofrer ativação da língua 

falada. Para Freud, pensamento e linguagem são domínios diferentes que 

podem não se relacionar.  
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Freud considera as representações como entidades analógicas e 

imagéticas. Elas se originam da percepção, seja interna (das excitações 

internas), seja externa (dos objetos), e são concebidas como unidades mentais 

provenientes do inconsciente. Em 1981, introduz a distinção entre representação 

de objeto (Objektvorstellung) e representação de palavra (Wortvorstellung). O 

exame da noção de representação de objeto mostra que Freud a concebe como: 

"...um complexo de associações, formado por uma grande variedade de 

[representações] visuais, acústicas, táteis, cenestésicas e outras" (1915/1974a, 

p. 244). Freud apoia-se, aqui, em J.S. Mill, mencionando A system of logic como 

sua fonte. 

Segundo Fábio Thá (2004) dentro da psicologia cognitiva, os estudos 

mais influentes sobre imagem inconsciente foram o de Roger Shepard e 

Jacqueline Metzler (1971). Eles consideraram que a mente humana dispõe de 

representações imagéticas, ou seja, imagens mentais, ora distintas, ora 

análogas aos estímulos físicos percebidos. “As imagens podem ser, portanto, 

caracterizadas como entidades intermediárias entre a experiência sensorial 

contínua e as representações puramente simbólicas relacionadas com a 

linguagem” (FÁBIO THÁ, 2004). O que o autor quer dizer é que a própria 

formulação da imagem mental depende do simbolismo originado através da 

linguagem, pela cultura da qual fazemos parte. Aquilo que percebemos através 

do sistema sensório-motor é sempre mediado por nossas experiências internas 

(pensamentos) e conceitos advindos da sociedade. 

Lacan tem uma visão de que o inconsciente é “estruturado 

em função do simbólico” (LACAN, 1986, p. 22).  Lacan, diferentemente de 

Freud, da ênfase à palavra “outro”, levantando a noção de “O” maiúsculo, que 

não tem relação com o interior/exterior para o sujeito. Essa questão é levantada 

no Seminário 16 ([1968-1969] 2008, p. 271-285), no qual ele diz que a 

representação separa-se e distingue-se do que está fora (real) e do que está 

dentro (imaginário). Na perspectiva lacaniana, o Real é o impossível, não 

comporta simbolização e, por isso, "não cessa de não se inscrever". Sendo 

assim, como dar sentido para aquilo que não tem sentido? Segundo Lacan (apud 

STERNICK, 2010) dar sentido ao Real é a função do Simbólico, e esse sentido 
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é sempre Imaginário. O Simbólico juntamente com a linguagem ordena e separa 

o real e o imaginário. 

Como a visão de mundo e inserção na sociedade dependem as primeiras 

relações do bebê com a família, entra aí a ordem do desejo e do significante. A 

partir deles o Outro marcará o bebê para que venha se tornar um sujeito. Para a 

constituição da identidade, O(s) outro(s), pai, mãe e a sociedade em si, trazem 

e traduzem à criança desejos que trarão significantes a ela. Nos dizeres 

lacanianos: "os símbolos envolvem a vida do homem [...] antes que ele venha ao 

mundo, aqueles que vão gerá-lo em ‘carne e osso', trazem em seu nascimento 

[...] o traçado de seu destino" (LACAN, 1998, p. 280). A linguagem tem um corpo 

e ganha significado quando produz um efeito no outro Vorcaro e Lucero (2010) 

articulam que para Lacan o pensamento é concatenação significante e só é 

concebível ao ser articulado, inscrito na linguagem. Não sabemos o que é um 

pensamento quando ele é guardado, ou seja, a essência do pensamento está do 

lado de fora e esse “fora” não é o infinito com nome de real, mas aquilo que o 

Outro nos traz, já simbolizado através da cultura, marcado por uma falha.  

Para Lacan (apud STERNICK, 2010), o imaginário está ligado à relação 

dual que um sujeito estabelece com a formação de sua imagem e de seu Eu. A 

autora conta também que a teoria do estádio do espelho, expressão de Henri 

Wallon (um dos primeiros a escrever sobre a questão da criança no espelho) 

publicado em 1931, intitulado: "Como se desenvolve na criança a noção de corpo 

próprio", mostra a explicação sobre a relação que a criança estabelece com o 

espelho, cuja representação será refletida na maneira pela qual desenvolverá 

sua cognição e a concepção de seu eu. Para Lacan (1949), num primeiro 

momento quando a criança se vê no espelho, ela pensa que é o outro; no 

segundo momento, ela compreende que não se trata do outro, mas sim da 

imagem que ela tem do outro, e, no terceiro, ela conclui que aquela é a sua 

imagem. Para o psicanalista, o corpo é vivido pela criança inicialmente como um 

corpo espedaçado, e após passar por esses três estádios, a criança se organiza 

e constrói sua própria imagem, a imagem de seu corpo; que será fundamental 

para a constituição de seu Eu.  

Portanto, só quem está inserido a uma linguagem tem um corpo; e mesmo 

falando uma mesma língua, por exemplo, o português, cada palavra terá um 
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significado diferente para cada sujeito porque dependem a interpretação do 

sujeito. Poderíamos infinitamente tratar e desdobrar os relatos freudianos e 

lacanianos, mas nos contentamos em explicitar a parte que nos cabe: que somos 

sujeitos, sujeitados ao ego, ao inconsciente, à sociedade, à linguagem e a tudo 

mais que captamos/percebemos através de nossos sentidos. Como disse o 

Marquês de Maricá: "uma cabeça má arruína o corpo inteiro" (MARICÁ, 1940, 

p.342), acrescentando, que é através dele primeiramente que recebemos partes 

do Outro, do mundo ao nosso redor e nos inscrevemos no simbólico, na 

linguagem de uma determinada cultura. Será que somos aquilo que nos é 

permitido ser ou aquilo que queremos efetivamente ser? O que é meu e o que é 

do outro na constituição de meu “eu”? 
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2. IMAGEM CORPORAL FEMININA 

Segundo Adami, Fernandes, Frainer e Oliveira (2005), a imagem corporal 

é um complexo fenómeno que envolve aspectos cognitivos, afetivos, sociais e 

motores. O conceito de si e de outros corpos é influenciável pelas interações 

entre o ser e o meio em que vive. O ideal de estética corporal sofre alterações à 

medida que os valores, normas e comportamentos de uma sociedade mudam. 

Uma avaliação negativa ou positiva da imagem corporal, terá repercussões a 

nível psicológico. 

2.1 A AUTOIMAGEM CORPORAL 

Se imagem é a forma pela qual representamos mentalmente um objeto, 

entende-se por “autoimagem do corpo humano a figuração de nosso corpo 

formada em nossa mente, ou seja, o modo pelo qual o corpo se apresenta para 

nós” (SCHILDER, 1999). Stenzel (2006) afirma que a imagem corporal não se 

refere exclusivamente à aparência do corpo, nem pode ser considerada apenas 

como uma atividade intrapsíquica. 

A imagem do corpo forma-se em nossa mente, no contato do indivíduo 

consigo mesmo e com o mundo que o rodeia. Sob o primado do inconsciente, 

entram em sua formação contribuições anatômicas, fisiológicas, neurológicas, 

sociológicas, etc. A imagem corporal não é mera sensação ou imaginação. É a 

figuração do corpo em nossa mente. (CAPISANO: 1992, p. 179) 

A imagem corporal não é uma construção restrita às influências 
obtidas pela informação visual. A imagem corporal, sob a ótica 
Vigotskyana, é uma representação produzida sob um contexto 
sócio-histórico e é fruto da experiência individual. Imagem e 
esquema corporal são constituídos a partir da articulação entre 
significado e sentido. Contribuem para essa construção, as 
experiências vividas em toda sua dimensão sensorial: imagens 
olfativas, cinestésicas, visuais, táteis e auditivas. A conexão 
entre inteligência prática, sensório-motricidade e emoção, por 
um lado, e o campo dos signos e da linguagem, por outro, é que 
permite a internalização dos conceitos de si, do outro e do 
mundo. Nenhuma realidade para um sujeito, em sua 
subsistência mais profunda, é idêntica a qualquer outra. 
(MACHADO; FERREIRA: 2002, p.15) 

A imagem que construímos de nós é especular e pouco fiel ao real, pois 

permite possibilidades de deformação: para mais e para menos.  É necessário 
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um objeto, uma superfície onde possa haver reconhecimento e identificação com 

a própria imagem. O espelho, portanto, é o principal referencial que mostra, ao 

menos aparentemente, quem eu sou. 

No processo de construção da autoimagem, inicialmente, a criança reage 

como se a imagem apresentada a ela pelo espelho fosse uma realidade distante, 

um “outro” ser estranho, desconhecido; depois, ela irá parar de tratar essa 

imagem como um objeto real, e notará que o “outro” não está ali ou escondido 

atrás do espelho e, finalmente, numa última etapa, a criança vai reconhecer esse 

“outro” como sua própria imagem. “A imagem do corpo é, portanto, estruturante 

para a identidade do sujeito, que através dela realiza assim sua identificação 

primordial” (DOR, 1989, p. 80). 

 

2.1.1 AUTOESTIMA 

A forma como nos vemos depende da sociedade, do meio em que somos 

criados, e como já mencionado, fazemos parte de uma sociedade onde as 

imagens passam a permear as relações humanas, tornam-se tão apreciadas que 

há um investimento midiático e comercial em causar um bem estar que alcance 

a autoimagem do sujeito. O conceito de si mesmo está diretamente relacionado 

à autoestima, segundo Andrade, et al. (2009), a autoestima diz respeito à 

maneira como o sujeito escolhe suas metas, aceita-se e projeta-se no mundo em 

que vive. 

A autoestima é a aceitação ou não de si próprio, das características 

físicas, mentais, das atitudes, princípios e valores. Segundo Silva & Silva (2004), 

a boa autoestima gera um equilíbrio do eu interior com o meio externo e anda de 

acordo com a forma de comportar-se. Portanto a autoimagem seria como eu me 

vejo e autoestima é o quanto eu gosto ou não de mim. Goñi e Fernández (2009, 

p. 28) expõem as diferenças entre autoimagem e autoestima, “[...] o autoconceito 

faz referência a ideia que cada pessoa tem de si mesma, enquanto que a 

autoestima alude ao apreço (estima, amor) que cada qual sente por si mesmo; 

o primeiro termo faz referência à dimensão cognitiva ou perceptiva e o segundo 

à vertente avaliativa ou afetiva”. 
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A autoestima é um dos principais construtos da personalidade, pois tem a 

ver com a imagem que a pessoa tem de si mesma baseado naquilo que os outros 

pensam e comentam a seu respeito. Frente a isso: como você se sente e se 

percebe? Aceita ou não tais informações? Como anda sua autoestima? 

Mosquera, Stobäus, Jesus e Hermínio (2006), baseados nas ideias de García 

del Cura, consideraram uma autoestima real e positiva: ser seguro e confiar em 

si mesmo, buscar momentos de felicidade, reconhecer suas qualidades e 

defeitos, não considerar-se superior (nem inferior) aos demais, ser flexível, 

compreensivo, ser capaz de superar os fracassos, estabelecer relações 

saudáveis, ser crítico, construtivo e coerente consigo e com os outros. Os 

autores destacam que a autoestima elevada favorece nossas relações 

interpessoais, porque quando nos conhecemos, aceitamos e gostamos de nós, 

entendemos melhor as outras pessoas. 

2.2 HISTÓRIA DO CORPO  

Segundo Souza & Brito (2014), analisar o corpo pela ótica social e 

psicológica é uma tarefa complexa, mas vamos nos atrever. Durante muitos anos 

a psicologia acreditou na visão dualista, onde mente e corpo não mantinham 

quaisquer relações. Uma visão dicotômica e mecânica levou a estudar o ser 

humano por partes e não em sua totalidade. Para Descartes a capacidade de 

pensar está ligada a mente e o corpo ao mundo físico. A primazia está toda na 

mente do ser humano, sendo assim, as reações físicas são menos importantes 

que as emocionais (Schultz e Schultz 2009). 

Partiremos agora para uma compreensão mais ampla do constructo social 

da história do corpo. Segundo Costa (2011), na pré-história o homem se 

imaginava como parte da natureza, vivia em constante interação com o 

ambiente. Seus recursos primitivos levavam-no apenas às formas de 

sobrevivência, como por exemplo, a caça e a pesca. O corpo era o mediador 

entre o homem e a natureza. Eibesfeldt (1977) sugere que os primeiros grupos 

familiares se organizavam a fim de protegerem a mulher, a prole, os alimentos e 

o território.  

Da pré-história para a antiguidade, Costa (apud SOUZA & BRITO, 2014) 

nos diz que a sociedade começou a conceber o homem a partir de dois 
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fundamentos: a espiritualidade e a política. É necessário que haja domínio sobre 

o corpo para a liberação do espírito, que era aprisionado pelo corpo devido a 

suas necessidades fisiológicas constantes. Porém, o espirito perturbado leva o 

corpo ao sofrimento. 

Cassimiro et al. (2012) nos dão a ideia de como alguns filósofos 

entendiam corpo e alma. Sócrates (470 a 399 a. C.) possuía uma visão mais 

integral de homem, a alma e corpo interagem no mundo. Sócrates não separava 

corpo e alma, porque são interdependentes. Aristóteles (384 a 322 a.C.) 

compartilhava das mesmas ideias de Sócrates. Ele entendia que as ações 

humanas eram fruto de um processo contínuo entre corpo e alma. Já Platão (427 

a 347 a. C.) tinha uma visão mais dividida, para ele o corpo era a prisão da alma. 

De acordo com Moreira (apud CASSIMIRO 2012), Platão acreditava que a 

sociedade deveria viver na distinção entre mundo sensível e mundo inteligível. 

O corpo, para Platão, foi tratado como um empecilho para a alma, sendo esta 

superior, pois o sofrimento jazia no corpo. 

Na idade Média, segundo Costa (2011), Tomas de Aquino valorizou o 

corpo, colocando-o no mesmo patamar que a alma. “A alma deve sua existência 

ao corpo”. Segundo Barbosa et al. (2011) durante a idade Média o corpo, mais 

uma vez demonstra sua consolidação social. Características físicas como a 

altura, cor da pele e peso corporal, eram determinantes na distribuição das 

funções sociais. As instituições religiosas (o catolicismo era a predominante) 

quem ditavam o comportamento do homem, que por sinal, era extremamente 

contido.  

A chegada do renascimento passou a centrar nos processos biológicos 

do corpo, na condição física e nos alimentos como combustíveis para a máquina 

corporal funcionar saudavelmente. Deu início em meados do séc. XVII à idade 

moderna. Spinoza (2005) revela que nessa época, já havia um entendimento de 

que a alma não se sobrepõe ao corpo, mas a capacidade intelectual passa a ter 

prioridade com a chegada da ciência e das tecnologias.  

Com a expansão do capitalismo, no século XIX, e produção industrial, e o 

ser humano é visto como um “corpo produtor” e também consumidor (Rosário, 
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2006). Houve um aumento da expectativa de vida, alguns progressos medicinais 

e os novos meios de transporte ampliaram a forma de comunicação. O acesso, 

mesmo que difícil, à informação trouxe maior conhecimento e uma maior 

preocupação com o corpo. 

2.3 CORPOS FEMININOS 

Rodrigues (1975) diz que ao longo da história da humanidade, o corpo 

sempre foi um referencial conforme a época. Mais do que qualquer outro, para o 

autor, o século XXI é, sem dúvida, o século do corpo. Para Baudrillard (1995), 

na denominada época “pré-corpo”, havia um esforço social, religioso para 

convencer as pessoas de que “não tinham corpo”. No entanto, dessa negação, 

passamos rapidamente para a era da idolatria a ele.  

Durante parte da história da humanidade, a mulher não representou a 

encarnação da beleza física, visto que seus atributos tinham outros objetivos que 

não os da exaltação da estética, mas a nível reprodutor. Lipovetsky (2000, p. 

105) propõe a seguinte ideia: 

Nas formações sociais selvagens, ser mulher nunca depende 
simplesmente da ordem natural, mas sempre, ao mesmo tempo, 
da ordem simbólica; em particular, o que dá à moça a condição 
de mulher não é o sexo anatômico, nem a perda da virgindade, 
nem o casamento, mas, essencialmente, a fecundidade. Assim, 
a mulher reconhecida como estéril não é considerada uma 
verdadeira mulher: ela o é apenas depois de ter procriado. 

(LIPOVETSKY, 2000, p.105). 

O estudo dos corpos de mulheres na pré-história é de difícil acesso, mas 

são parte fundamental na busca pelo entendimento da representação da figura 

feminina nos tempos atuais. As tarefas mais especificamente femininas eram o 

cuidado e criação da prole, costura, fabricação de cestos e, mais tarde, de potes 

de argila. O homem era o caçador e o artesão de suas ferramentas. Segundo 

Santiago & Coelho (2008) apesar de certo desenvolvimento na agricultura e a 

domesticação de animais, a fêmea ainda permanecia passiva, presa aos filhos 

e reduzida socialmente; restava-lhes plantar sementes e vigiar plantas. Segundo 

Osório (apud SANTIAGO & COELHO, 2007) o matriarcado foi uma 

consequência natural da vida nômade, pois o papel dos homens era sair em 
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busca de alimento, ficando as mulheres nos acampamentos com os filhos, onde 

estes cresciam, praticamente, sob a sua influência. A mulher não pertencia ao 

marido, mas ao clã. A organização ficava sob supervisão “matriarcal”, os filhos 

pertenciam à linhagem materna, por não se conhecer, muitas vezes, o pai. 

O historiador Pascal Semonsut (2009) afirma que na história apresentada 

aos europeus da metade do século XX, a mulher pré-histórica era submissa ao 

homem e considerada um ser inferior. A mulher ficou arqueologicamente invisível 

por muito tempo. Com a descoberta de fósseis femininos, como “Lucy” 

(Etiópia,1974) e “Luzia” (região das Américas, 1975), os estudos e a vontade de 

dar a mulher pré-histórica uma nova vida aumentou. 

Na época primitiva, os corpos femininos já eram representados em 

esculturas, rochas e barros; acredita-se que seriam representações de “deusas”, 

por referenciais antropológicos, como: Vênus de Lespugne, Vênus de Willendorf 

e Vênus de Laussel. Essas estatuetas demonstram que as mulheres eram 

representadas com volume grande de carne (período Gravetiano (28 000-20.000 

a.C.). No período paleolítico (cerca de 10.000 a.C), as estatuetas continham 

seios flácidos, ventre enorme e ancas largas, em contrapartida, braços finos e 

pernas terminadas em ponta. A cabeça era pequena em relação ao restante do 

corpo. O corpo da mulher em si não tinha como objetivo exprimir beleza, sua 

erotização estava em sua energia vital, diferente do corpo-homem, que não se 

via como parte da reprodução, mas como caçador. Segue abaixo a 

representação da mulher na pré-história. 
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Disponível: http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_de_Willendorf 
Fig. 01 Vênus de Willendorf. Áustria, no Museu de História Natural de Viena (Naturhistorisches 

Museum) Período entre 24 000 e 22 000 a.C. 
Acesso em 22 de janeiro de 2016. 

A antiguidade ou idade antiga compreende o período entre 4000 anos 

a.C., até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 da era cristã. A 

sociedade Grega é caracterizada por deuses, mitos, formas artísticas e políticas, 

entre outras. O período em questão também apresentou diversos embates e 

contradições, principalmente no que diz respeito às novas leis civis que se 

firmavam e deixavam em segundo plano os costumes fundamentados no ideário 

mítico-religioso. Em especial, os Atenienses, davam muita importância ao corpo 

e às práticas de atividades físicas. Lembra Ramos (1982), que os motivos para 

praticar atividades eram muitos, dentre eles: militares, religiosos, competitivos e 

por fim, mas não menos importante estéticos. A deusa grega, representada na 

figura de Vênus de Milo (Afrodite), refletia o papel feminino da época: seios 

formosos e quadris largos, assemelhando-se à perfeição da natureza. Veja a 

figura abaixo: 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_de_Willendorf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81ustria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Naturhistorisches_Museum
https://pt.wikipedia.org/wiki/Naturhistorisches_Museum
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Disponível: https://pt.wikipedia.org/wiki/Afrodite 
Fig. 02 Escultura mitológica Grega do século II d.C. Vênus de Milo, localizada no Museu 

Arqueológico Nacional de Atenas. Acesso em 22 de Janeiro de 2016. 
 

 
 

Disponível: http://fashionatto.literatortura.com/2013/12/17/evolucao-da-vestimenta-feminina-da-
antiga-grecia-ao-seculo-xx/ 

Fig. 03 Representação da vestimenta da mulher grega. Meados do séc. I d.C. Estátua 
encontrada em Herculanum, Grécia antiga. Acesso em 1 de Novembro de 2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Afrodite
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Arqueol%C3%B3gico_Nacional_de_Atenas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Arqueol%C3%B3gico_Nacional_de_Atenas
http://fashionatto.literatortura.com/2013/12/17/evolucao-da-vestimenta-feminina-da-antiga-grecia-ao-seculo-xx/
http://fashionatto.literatortura.com/2013/12/17/evolucao-da-vestimenta-feminina-da-antiga-grecia-ao-seculo-xx/
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Na Grécia antiga, a mulher era o objeto erótico do homem, assumindo 

também o papel social de dona de casa. A mulher, digamos, a esposa legítima, 

vivia no interior da casa e praticava as atividades ligadas à manutenção e à 

procriação dos filhos, de bens e de tecidos, o gerenciamento dos escravos, o 

preparo de alimentos e a guarda dos tesouros familiares. A esposa aristocrata 

era considerada uma trabalhadora e o espelho do seu marido, por isso, devia 

viver sempre em sintonia com ele. Mesmo porque “na civilização grega a mulher 

é um ser incapaz, que não pode desempenhar adequadamente as funções sem 

o apoio e supervisão do homem” (TSURUDA, 1994:21). 

A Idade Média é o período da história que tem início em 476 e vai até a 

tomada de Constantinopla, pelos turcos otomanos, em 1453, séc. XV. A 

importância da mulher no imaginário medieval tem suas raízes na velha cultura 

aristocrática grega. A virtude da mulher sempre foi a formosura, mas o 

desconhecimento da natureza feminina causava medo aos homens. Começam 

a aparecer como a idealização da sexualidade humana, dividida por dois 

símbolos: alma/carne. Ainda não podemos falar de corpo feminino sensualizado, 

mas a ideia do belo e feio já começava a ser construída. A figura da mulher 

deveria aproximar-se com a virgem Maria: santa e imaculada. Houve no período 

medieval uma tendência para se acreditar que ela era auxiliar do homem e 

inferior a ele; a sua função seria a de procriar. As roupas eram inspiradas na 

corte de Bizâncio. A quantidade de tecido usada para as elaborar era uma outra 

forma reguladora de diferenças sociais, assim como as cores: os camponeses 

usavam tonalidades discretas e sóbrias, ao passo que os mais afortunados as 

usavam mais variadas e ostensivas. 

Como se não bastasse todo esse esplendor, as roupas ainda eram 

bordadas com fios de ouro e prata, pérolas e pedras preciosas. As cores estavam 

muito presentes não só para o casal imperial como também para os mais 

privilegiados materialmente, além do uso da complementação ornamental em 

bordados com cenas religiosas, flores e até animais. A vida da mulher medieval 

é apagada e reclusa, pois os valores da vida cristã no que tange a virgindade e 

pecados carnais influenciavam a sociedade. A mulher vivia completamente 

subjugada, não decidia sobre seu futuro, que nas classes altas significava casar-
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se ou tornar-se freira. Estando casada, as decisões cabiam ao marido, era ele 

quem administra o dote da esposa. A pureza da mulher estava ligada a noção 

de santidade da virgem Maria e o seu corpo personificava o pecado, portanto, 

não tinha direito a nada, somente de obediência ao marido, cuidados com a casa 

e com os filhos. Segue as figuras representando as mulheres da idade média. 

 

 

Disponível: http://jornalpaginastantas.no.sapo.pt/Edicao3/Mulher.htm 
Fig. 04 Representação feminina. Época Bizantina não datada. Aproximadamente em 1373. 

Acesso em 18 de novembro de 2015. 

 

Disponível: http://fazendoartedmc.blogspot.com.br/2014/07/arte-uma-metafora-feminina.html 
Fig. 05 Virgen de la Leche – Barnabé de Módena (1372-1376), localizada na Santa Iglesia, 

Catedral de Murcia. Acesso em 3 de Dezembro de 2015. 

http://jornalpaginastantas.no.sapo.pt/Edicao3/Mulher.htm
http://fazendoartedmc.blogspot.com.br/2014/07/arte-uma-metafora-feminina.html
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A modernidade é considerada de 1453 até 1789, com a Revolução 

Francesa. Compreende o período da invenção da imprensa, os descobrimentos 

marítimos e o Renascimento. Chamou-se "Renascimento" em virtude da 

redescoberta e revalorização das referências culturais da antiguidade clássica, 

que nortearam as mudanças deste período em direção a um ideal humanista e 

naturalista. O ideal de beleza feminino do período moderno foi construído 

durante o renascimento. Desfrutar de uma boa e variada alimentação era atributo 

dos ricos, sendo assim, possuir gordura era saudável e belo, enquanto que a 

magreza era considerada feia e sinal de pobreza. Nesse período começa a se 

criar um modelo de comportamento da mulher que se diferenciasse do homem. 

Cada gesto feminino deveria refletir a delicadeza e a ternura que se esperava 

das mulheres, em contraste com a virilidade masculina. O uso de pinturas e 

cremes também auxiliava na busca pela beleza padrão.  

O modo de produção capitalista elevou as transformações na cultura, 

sociedade, economia, política e religião, caracterizando uma ruptura ao modelo 

medieval ou feudalismo. Com intuito de libertar o homem do dualismo cartesiano 

e o domínio da igreja sobre a vida dos indivíduos, que apregoava mais a alma 

que o corpo, a sociedade passou a negar a existência de Deus, ação 

fundamental para o avanço e permanência no moderno capitalismo. Foi 

imperativo afastar Deus tanto das leis da natureza bem como das leis da 

sociedade, concedendo-lhe uma imagem transcendente. O homem passa a ser 

visto o construtor de seu destino e responsável pelo sentido que vai dar a 

sociedade em que vive. Para Le Breton “a liberação do religioso leva à 

consciência e responsabilidade pessoal, e logo conduzirá, com o nascimento da 

democracia, à liberação do político” (2008b, p.41). 

Por volta de 1550 as mulheres passam a se encaixar dentro de complexas 

gaiolas, feitas de arame (ossos da baleia). Suas roupas eram colocadas sobre 

essas peças; as saias tinham uma fenda para mostrar as anáguas cada vez mais 

decoradas; as mangas tornaram-se apertadas do pulso até o cotovelo, com 

ombros bufantes e/ou aberturas exibindo inserções coloridas; cintos de tecido ou 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1789
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modo_de_produ%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
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corrente eram usados com um pingente da cintura até o joelho. A cor 

predominante no dia-a-dia era o preto.  

No renascimento, a mulher é representada por cabelos longos, pele 

branca, pescoço longo, ombros e peitos largos. Esse modelo de beleza baseava-

se no Maneirismo (escola de Pintura da época). As mulheres deveriam se vestir 

de forma mais pudica. Os seus vestidos compridos e volumosos, revelavam uma 

cintura torneada ainda mais delgada pelo uso do espartilho, e, quando os 

costumes mais liberais o permitiam, podiam mesmo exibir um peito leitoso e 

proeminente. A imagem da mulher nessa época era fútil e frágil, enquanto o 

homem simbolizava a força, virilidade, potência e sabedoria; em síntese, a 

mulher servia apenas para reprodução da espécie, sem atividade ou ocupação 

social. Abaixo, figuras das mulheres da época moderna ou renascimento. 

 

Disponível: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa 
Fig. 06 Mona Lisa. Famoso quadro do pintor Leonardo da Vinci. 1503-1506, Museu do Louvre, 

França. Acesso em 25 de Janeiro de 2016. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa
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Disponível: https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Antonieta 

Fig. 07 Rainha “Maria Antonieta”, da pintora Élisabeth Vigée-Lebrun, 1783, França. Acesso em 

3 de Dezembro de 2015. 

 

A Idade Contemporânea, também chamada de Contemporaneidade, é o 

período específico atual da história do mundo ocidental, iniciado a partir 

da Revolução Francesa no século XVIII (1789 d.C.) Ao estudar os corpos 

femininos na contemporaneidade, nos sécs. XVIII e XIX, Philippe Perrot (apud 

SOUZA & BRITO, 2014) mostra que havia uma grande diversidade de silhuetas 

e relevos que testemunhavam a diversidade das referências somáticas entre a 

sociedade e a época. Vale ressaltar que nesta mesma época surgiram muitos 

produtos de beleza para as mulheres como batom, começavam também a cortar 

os cabelos, aderiram aos decotes e depilação, enriquecendo e rebuscando mais 

ainda o padrão de beleza (STREY Et al., 2004). 

Segundo Alves e Pitanguy (apud SOUZA & BRITO, 2014), até meados do 

século XIX, a vida da mulher era administrada conforme os interesses 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Antonieta
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth-Louise_Vig%C3%A9e-Le_Brun
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ocidente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/1789
https://pt.wikipedia.org/wiki/D.C.
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masculinos. O homem detinha o direito de controlar a vida da mulher como se 

ela fosse sua propriedade, determinando os papéis a serem desempenhados por 

ela. Seguindo essa linha de pensamento, D'Ávila Neto (1980) nos diz que a 

mulher tinha função de reprodutora, dona-de-casa, administradora das tarefas 

dos escravos, educadora dos filhos e de prestadora de serviços sexuais ao seu 

marido. 

 
 

Disponível: https://eravitoriana.wordpress.com/2015/10/03/mitos-e-verdades-sobre-o-espartilho-
no-corpo-da-mulher-no-seculo-19/ 

Fig. 08 Mulher desconhecida, aproximadamente 1850. Fonte desconhecida. Acesso em 18 de 
Outubro de 2015. 

 

https://eravitoriana.wordpress.com/2015/10/03/mitos-e-verdades-sobre-o-espartilho-no-corpo-da-mulher-no-seculo-19/
https://eravitoriana.wordpress.com/2015/10/03/mitos-e-verdades-sobre-o-espartilho-no-corpo-da-mulher-no-seculo-19/
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Disponível: http://www.lacosebabados.art.br/a-historia-da-estetica/ 
Fig. 09 Princesse Clémentine d’Orléans. Obra do pintor germânico Franz Xaver Winterhalter 

em 1838, França. Acesso em 19 de Outubro de 2015. 
 

O Romantismo trouxe ao século XIX muita ênfase na aparência da 

mulher, à sua forma física e à pele. Elas cobriam o rosto com pó branco para 

ficar com aspecto de porcelana e marcavam a silhueta com espartilhos. Foi 

nesse período que surgiu o que seria o batom, uma pomada de manteiga fresca, 

cera de abelha e corante natural. 

Segundo Bassanezi (2008) até a década de 50, do séc XX, o casamento 

e a maternidade faziam parte da essência feminina, sem chance de contestação, 

pois estaria contradizendo a natureza, não existia a possibilidade de ser feliz sem 

casar-se e ter filhos. A autora também destaca que o casamento era o maior 

objetivo de vida das jovens solteiras, era visto como uma realização feminina.  

A luta do feminismo não reivindicou, na época patriarcal, somente a 

igualdade de direitos, mas também a libertação do sofrimento psíquico devido à 

sua marginalização na sociedade, incluindo seu corpo e seus desejos. No Brasil, 

salientam Costa e Mello (apud SOUZA & BRITO, 2014), muitas limitações foram 

superadas pelas mulheres, como a inserção no mercado de trabalho, o direito 

de voto e a iniciação na atuação política. Abaixo imagens de mulheres no início 

do século XX: 

http://www.lacosebabados.art.br/a-historia-da-estetica/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Princesse_Cl%C3%A9mentine_d%E2%80%99Orl%C3%A9ans
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Disponível: https://quadroseretratos.wordpress.com/2012/07/ 
Fig.10 Pintor francês Emile Vernon (1872-1920). Representando a mulher nas primeiras 

décadas do séc. XX. Acesso em  

 

 

Disponível: http://dianadesenhodemoda.blogspot.com.br/2013/06/a-moda-nas-decadas-de-40-
e-50.html 

Fig.11 Representa a mulher no meado do século XX. Acesso em 22 de Setembro de 2015. 
 

https://quadroseretratos.wordpress.com/2012/07/
http://dianadesenhodemoda.blogspot.com.br/2013/06/a-moda-nas-decadas-de-40-e-50.html
http://dianadesenhodemoda.blogspot.com.br/2013/06/a-moda-nas-decadas-de-40-e-50.html
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Disponível: http://www.lucianabotacini.com/2013/09/moda-praia-durante-as-decadas.html 
Fig.12 Stripper francesa Micheline Bernardini, que usou um biquíni em modelo de algodão com 
estampa que imitava um jornal em (1940). Criado pelo estilista francês Louis Réard. Acesso em 

29 de Setembro de 2015. 

O corpo feminino, que sofreu os limites impostos pela cultura e pela 

sociedade patriarcal, deu lugar ao corpo que produz força de trabalho e parece 

se adequar aos interesses capitalistas. Andrade e Bosi (apud SOUZA & BRITO, 

2014), alegam que a mulher conquistou seu espaço no mercado de trabalho 

através da inserção profissional, se emancipou em relação ao homem, podendo 

assim obter sua própria renda e conquistou o direito do uso da pílula 

anticoncepcional para evitar a reprodução. As vestimentas eram conservadoras, 

apesar dos vestidos ficarem mais curtos, o que para a época significou uma 

revolução. Aparecem também os casacos Kappas, que são os mesmos casacos 

usados pelos militares. Os cabelos das mulheres estavam mais longos que os 

dos anos 30. Com a dificuldade em encontrar cabeleireiros, os grampos eram 

usados para prendê-los formando cachos. Nessa época os lenços eram muito 

utilizados e a maquiagem era improvisada com elementos caseiros. 

Esta nova forma de existir passou a valorizar a estética do corpo e a 

independência financeira e profissional da mulher, o que contribuiu para a 

construção de uma nova imagem da mulher. Porém, tal valorização foi tão 

aprimorada pelos meios de comunicação que, a partir do século XX, ocorreu uma 

http://www.lucianabotacini.com/2013/09/moda-praia-durante-as-decadas.html
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banalização do corpo da mulher, pois a mídia o expôs em propagandas, revistas, 

jornais e programas de TV. (SOUZA & BRITO, 2014). 

O século XXI, período no qual vivemos hoje, chama-se pós-moderno, 

como sugere o termo, indica um estado temporal posterior à modernidade e 

implica em grandes transformações, principalmente no âmbito da área da 

informação. Essas mudanças deram-se com o advento da automação da 

informação, ou seja, pela emergência da informática e do ciberespaço. Portanto, 

datando essa época, Perry Anderson, escreveu sobre o livro de 

Frederic Jameson, chamado de "Pós-Modernismo" (em 1991), que as origens 

da pós-modernidade é tomado por “máquinas de imagens” ao contrário do 

modernismo que é a imagens de (das) máquinas (as indústrias).  

Perry Anderson, conhecido pelos seus estudos dos fenômenos culturais 

e políticos contemporâneos, em "As Origens da Pós-Modernidade" (1999), conta 

que foi um amigo de Unamuno e Ortega, Frederico de Onís, que imprimiu o termo 

pela primeira vez, mas coube ao filósofo francês Jean-François LYOTARD, com 

a publicação de "A Condição Pós-Moderna" (1979), a expansão do uso do 

conceito. Seguem representações de mulheres na pós modernidade: 

 

Disponível: http://www.salada.al/blog/2013/03/make-da-mulher-pos-tudo-by-fernanda-
yamamoto-para-as-passarelas-do-spfw/ 

http://www.salada.al/blog/2013/03/make-da-mulher-pos-tudo-by-fernanda-yamamoto-para-as-passarelas-do-spfw/
http://www.salada.al/blog/2013/03/make-da-mulher-pos-tudo-by-fernanda-yamamoto-para-as-passarelas-do-spfw/
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Fig.13 Foto de modelo de passarela em um dos mais famosos desfiles: o São Paulo Fashion 
Week, 2013. Acesso em 10 de Novembro de 2015. 

 
 

 
Disponível: http://www.claudiamadeirapereira.com/ 

Fig.14 Foto de uma mãe pós moderna alimentando e trabalhando, 2015. Acesso em 10 de 
Novembro de 2015. 

 

Disponível: http://www.lucitex.com.br/ 
Fig. 15 Foto de modelo posando para uma grife de Lingerie, 2015. Acesso em 10 de Novembro 

de 2015. 

Goldenderg (2000), discorre sobre a identidade atual da mulher e diz que 

acompanhando as transformações políticas, sociais e econômicas, a mulher do 

século XXI é multitarefas e está em busca de crescimento pessoal e profissional. 

A preocupação em adquirir mais conforto, optar por casar ou não ter filhos, criá-

http://www.claudiamadeirapereira.com/
http://www.lucitex.com.br/
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los e mantê-los, direcionam a mulher em busca de uma colocação profissional 

que possa suprir essas necessidades. De acordo com a autora a inserção no 

mercado de trabalho foi um grande acontecimento histórico para as mulheres. 

O crescimento da participação feminina no mercado de trabalho 
brasileiro foi uma das transformações sociais mais marcantes 
ocorridas no país desde a década de 1970. O ingresso 
acentuado da mulher no mercado de trabalho ocorreu em função 
de alguns fatores, tais como: a necessidade econômica, a 
elevação da expectativa de consumo; as mudanças econômicas 
e a abertura de novos empregos; o movimento feminista; a 
queda da fecundidade e a expansão da escolaridade, com o 
ingresso das mulheres nas universidades (GOLDENBERG, 

2000 p. 108). 

Lima (2008), faz um comparativo entre a mulher moderna (tradicional) e a 

mulher pós-moderna alegando que esta é senhora do seu desejo, é anisanta, e 

a meta de ser mãe e casar, muitas vezes nem existe. Ela administra seu tempo, 

é dona do seu próprio corpo e usa-o como bem entende; procura aprimorá-lo 

com exercícios físicos, plásticas e/ou turbiná-lo com silicone. Ela usufrui das 

conquistas das mulheres da década de 1970: a pílula anticoncepcional, a 

masturbação, o amor-livre, e hoje, na pós-modernidade, ela toma iniciativa em 

relação à conquista amorosa.  

2.4 CORPOS MANIPULADOS 

É preciso cautela ao discorrer sobre essa temática, afinal o conceito 

daquilo que é manipulação está, não só atrelado ao objeto manipulável, mas ao 

sentido e contexto empregado. Uma vez também que o manipulável pode nem 

notar conscientemente tal fato e o manipulador pode não ter tais intenções. 
Manipular equivale a manejar. Se pararmos para analisar, somente 

os objetos são suscetíveis de manejo, por exemplo, posso utilizar uma caneta 

ao que achar necessário, porque se trata de um objeto. Nesse sentido, manipular 

uma pessoa ou grupo é rebaixá-los a um simples objeto.  

Segundo SILVA (1999), a economia de mercado articula meios eficazes 

e sutis de dominação em que, através de seus artifícios de manipulação de 

massa, faz desaparecer a consciência da dominação naqueles que são 

dominados. Um deles é a televisão, enquanto mídia mais utilizada nos lares, 
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torna-se uma das grandes responsáveis pelo embotamento das consciências, 

despertando sentidos como visão e audição, despertando desejos desenfreados.  

São variados os panoramas do corpo na história. Ao longo dos anos 

fomos tecendo diferentes formas de pensar o corpo, porque as questões que o 

envolvem estão suscetíveis a qualquer influência social, cultural, política e 

científica, entendendo a sociedade como aquela que quer nos convencer e nos 

seduzir para que aceitemos suas razões.  

Retomando mais uma vez a história do corpo feminino, podemos 

observar, na era primitiva, por exemplo, a constituição de um rosto destituído, 

corpo sem formas, feminilidade ou sensualidade, indicando que seu dever como 

mulher era apenas satisfazer aos interesses masculinos e procriar; logo, suas 

vontades femininas são ignoradas. A mulher traz em seu corpo várias diferencias 

em relação ao homem (anatômicas, orgânicas, hormonais) e, talvez, o homem 

da era primitiva só tenha dado conta disso ao ter relações sexuais com mulheres, 

engravidando-as e consequentemente constituindo uma família. É possível notar 

até aqui que desde sua origem, a mulher foi menosprezada e inferiorizada. 

Ao lado de representações de mulheres diversas (aristocratas, serviçais, 

religiosas, esposas e mães), a figura feminina vai sendo destituída de seu 

significado primordial como portal entre a vida e a morte e passa a associar-se 

aos poderes econômicos e sociais mundanos. Na época das camponesas, havia 

uma divisão social entre as classes: a classe da nobreza e a classe dos 

trabalhadores. As mulheres pertencentes à nobreza eram isentas do trabalho e, 

portanto, dispunham de tempo e condições para a realização de cuidados de 

beleza. A posição social econômica passa a revelar o culto da beleza feminina 

associada aos valores aristocráticos. 

Na Grécia antiga, embora fosse comum dedicarem-se mais ao 

aprendizado de serviços domésticos e manuais do que à erudição, as mulheres 

de origem aristocrática aprendiam a ler. As mulheres eram proibidas de conviver 

com outros homens que não fossem seus parentes; o matrimônio era decidido e 

arranjado pelos pais das mulheres, as quais se casavam cedo, em sua 

puberdade. Ao que parece, na classe social mais baixa, a mulher usufruía de 

uma maior autonomia, devido à sua condição financeira precária, havia 

necessidade de trabalhar, o que permitia gerenciar o seu próprio dinheiro. Nesta 

camada social a prostituição feminina era comum, onde nela podemos encontrar, 
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entre outras categorias de prostitutas, as pornais e as cortesãs. Parece também 

que no século IV, grande foi o desenvolvimento do concubinato que gozava de 

uma situação legal publicamente reconhecida. As concubinas podiam ser 

atenienses, escravas ou estrangeiras, ainda que tratadas como serviçais da casa 

(Maffre, 1989: 89). 

Durante a antiguidade grega e romana, a mulher passou a buscar o 

embelezamento, enfeitar-se e a maquiar-se. Sennet (2001) descreve que na 

Grécia antiga a beleza do corpo sempre esteve ligada ao homem; as mulheres 

eram manipuladas pela ideia de espelhar sua beleza neles, que se exercitavam 

e modelavam seus corpos esculturais. A nudez não era permitida às mulheres, 

que eram confinadas em casa, usavam túnicas até os joelhos e, quando saiam, 

deveriam alcançar os tornozelos. A estética voltada ao corpo masculino vai 

predominar até a queda do império Romano, quando a figura feminina passa a 

ser diabolizada, a beleza física passa a representar sedução e prazer. Da Grécia 

homoerótica a idade Média teologizada observa-se uma luta contra os atributos 

femininos, ou seja, a lógica grega e a fé medieval das sociedades androcêntricas 

(reduz a raça humana ao homem) promoveram uma figura negativa da mulher. 

As deusas da antiga Grécia (corpo, estética da mulher), se bem observado nas 

figuras, espelham-se na própria aparência dos homens da época, braços e 

pernas fortes, musculatura acentuada, tendo apenas os seios como diferencial. 

Na idade média, a igreja católica passou a manipular as mulheres com o 

discurso do mito da criação para justificar a submissão feminina. Um trecho do 

Livro Sagrado retrata a posição da mulher como sexo frágil e secundário. 

Apoiavam-se na ideia do pecado original de Eva para chamá-la de pecadora e 

maldita, Maria como modelo de perfeição e Maria Madalena, a pecadora 

arrependida. Para tornar eficiente a moralização da fêmea, gênero que 

apavorava e ao mesmo tempo fascinava os homens, os pregadores lançaram 

mão de uma tríade feminina que foi o modelo básico para converter e salvar as 

mulheres: Eva, Maria e Maria Madalena (KLAPISCH-ZUBER, 2002: 138-142). 

Nas grandes escolas, os artistas tinham aulas de anatomia, sondavam o 

corpo interna e externamente, contribuindo assim para sua compreensão e 

regulação por meio de uma série de definições e normas relativas à saúde e à 

beleza. Podemos afirmar que o corpo feminino representado através da arte, de 

algum modo, alavancou o disciplinamento corporal da era industrial. Ou seja, as 
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obras de arte também contribuíram para o controle dos corpos femininos.  Além 

disso, essas imagens foram concebidas por um olhar masculino.  

No renascimento, segundo Lipovetsky (1983), a mulher passa a 

representar docilidade e maior feminilidade, mas para a posse e satisfação do 

marido. Despossuída de capacidade intelectual, a expressão “belo sexo” em 

Kant, demonstra a complexidade do significado: a mulher passou a ser 

concebida como um enfeite, burra e inútil. A mulher medieval para a igreja era 

considerada um ser muito próximo da carne e dos sentidos e, por isso, uma 

pecadora em potencial. Afinal, todas elas descendiam de Eva, a culpada pela 

queda do gênero humano. A principal preocupação com as mulheres era mantê-

las longes dos clérigos, pois seus poderes “demoníacos” personificaram a 

tentação. Isso as tornava má por natureza e fortemente atraentes e articulosas. 

A partir do século XI com a instituição do casamento pela Igreja desenvolveu-se 

então a ideia de Maria “mãe da humanidade”, de todos os homens e mulheres 

que viviam na graça de Deus, enquanto Eva era a mãe de todos que morrem 

pela natureza. O culto a Maria se baseava em quatro pilares: a maternidade 

divina, a virgindade, a imaculada concepção e a assunção. Por isso, as mulheres 

eram encorajadas a se manterem virgens até o casamento, ou poderiam se 

tornar freira, a melhor forma de seguir o exemplo de Maria; tornando-se esposa 

de Cristo, com base na ideia recorrente de que Maria era "irmã, esposa e serva 

do Senhor".  

No século XVI, com o ato da primeira dissecação corporal, a medicina 

passou a se concentrar nas possíveis causas das doenças daquela época. O 

saber médico começou a se respaldar na ciência, na tentativa de resolver os 

diversos problemas da humanidade. No início da modernidade, com o avanço 

tecnológico, o corpo foi facilmente associado a uma máquina; as engrenagens 

“ajustadas” fazem com que ele funcione adequadamente. Ao ser tornar uma 

máquina, um objeto passível de manipular, dividir, reconstruir, estudar, pode-se 

então prever o funcionamento, retratando um corpo que pode ser modificado a 

qualquer momento a partir das intervenções médicas e cirúrgicas. 

A lógica do capitalismo demanda o ato de consumir a fim de que o corpo 

da mulher possa ser transformado em uma linda imagem. Foucault (1999) nos 

dá a ideia de que o intuito social em transformar o corpo revela o real sentido: 

deixá-lo bem dócil aos interesses do mercado vigente. O autor chama de 
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"biopoder" o investimento do poder em relação à vida. O exercício do poder não 

está mais no corpo (através dele), mas em estabelecer o controle sobre ele.  

“Uma Mulher é uma filha, uma Irmã, uma Esposa, e uma Mãe, um mero 

apêndice da Raça Humana”. Esta frase do ensaísta Richard Steel (séc. XVIII), 

descreve perfeitamente o papel que uma mulher desempenhava na Idade 

moderna, isso, independia sua classe social. A mulher não podia viver sem o 

homem. Doçura, compaixão e amor eram virtudes inatas às mulheres. Desde o 

nascimento até sua morte, estariam subjugadas aos homens; primeiramente ao 

pai que era seu responsável e a preservava até seu casamento, daí em diante, 

ao marido. O casamento tinha grande importância na Idade moderna, era uma 

instituição primeiramente econômica, depois social. O marido dava-lhe o 

sustento e o nome, em retribuição ela seria companheira e mãe. 

Lipovetsky (1983), diz que o triunfo das mulheres no quesito beleza e 

vaidade não subverteu em nada a sua condição hierárquica de subordinação à 

figura masculina. Visto que o racionalismo moderno instaurou à mulher como “o 

belo” e “frágil”, utilizando sua mão de obra na força do trabalho industrial com a 

supervisão masculina.  

Após a primeira guerra mundial e durante todo o século passado, a 

sociedade encontrou meios poderosos de difundir o consumo e a moda como 

padrões. As revistas femininas, a publicidade, cinema e televisão passaram a 

disseminar um padrão de corpo a ser seguido pelas mulheres. A conduta social 

aceitável para a mulher passa da “moralidade” (idade média) à “corporalidade” 

(idade moderna e pós-moderna); elucidando melhor, o corpo da mulher rompeu 

com aquilo que o cobria, alcançou o “despir-se” e descobriu uma força em seu 

corpo até então escondida. O valor moral passa a se dissociar da definição de 

beleza, importando mais a última.  

 

2.5 MODELO DE CORPO 

Até 1950 o padrão de corpo a ser seguido era o volumoso, cintura fina, 

seios projetados e rosto angelical. A partir de 1960, com a moda nas passarelas, 

legitima-se um novo corpo: o magro, retilíneo, seios e quadris pequenos.  O 

corpo obeso, hoje não tem beleza, é glutão, inválido, sedentário e doente; como 

afirma Fischler (1995, p.69) “uma das características de nossa época é sua 
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lipofobia, sua obsessão pela magreza, sua rejeição quase maníaca à 

obesidade.” Alguns teóricos acreditam que este padrão “sem gordura”, ligado às 

características masculinas, retrata a igualdade dos gêneros sonhada pelas 

mulheres. Podemos questionar sobre a anulação da feminilidade e o escapar à 

dominação masculina? Nos anos de 1970 o corpo tornou-se objeto de 

mercadoria e a preocupação com a beleza, a imagem e a aparência, mais do 

que nunca, passaram a ecoar em todos os meios de comunicação.  

Em uma perspectiva lacaniana, o "deserto de gozo" pode referir-se aos 

excessos de cirurgias estéticas, apontado também por Soler (apud STERNICK, 

2010) como algo análogo ao que ocorria ao escravo que fabricava um objeto 

para seu senhor. Lacan falou sobre o uso de órgãos de plástico, como silicones 

e próteses, que se trata de uma desvitalização do corpo, o corpo dessubjetivado 

de si próprio, comandado mecanicamente, dentro de um molde. Segundo o 

dicionário Michaelis online (2015), modelo significa “tudo que serve para ser 

imitado”, uma imagem ou desenho que representa e pretende reproduzir com 

dever de ser copiado em grande escala. Seria também apropriado empregar a 

palavra molde para designar como a sociedade pós-moderna instrui seu padrão; 

segundo o dicionário Michaelis (2015) significa “tudo que pode servir de guia ou 

norma às nossas ações ou modo de proceder.”  

Lacan (1976), discutindo sobre o corpo próprio, interroga: "Quem sabe o 

que se passa no seu corpo?", assim como o inconsciente nos escapa, ao que 

parece, o domínio sobre nosso próprio corpo também. Em sua conferência 

intitulada "A terceira", Lacan (1974) diz: "A angústia é justamente alguma coisa 

que se situa alhures em nosso corpo, é o sentimento que surge dessa suspeita 

que nos vem de nos reduzirmos ao nosso corpo" (LACAN, 1974, p. 65). Pode-

se dizer que o corpo consegue manobrar a angústia, mas como cada sujeito o 

faz é particular mesmo que aparentemente, porque internamente a realidade 

pode ser totalmente diferente. 

Então, coloca-se a intrigante pergunta: qual seria o modelo de corpo hoje, 

no ano de 2015, século XXI, pós-modernidade? Evidentemente aquele onde 

uma escolha individual está longe de ser a melhor e a enchente da liquidez 

presente na sociedade pós-moderna, segundo o conceito do sociólogo Bauman 

(2007), leva-nos a novas escolhas, desde que, calcadas em um dos padrões dos 
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corpos vigentes em uma sociedade que inscreve o sinônimo de beleza como o 

ideal para uma mulher e intrínseco a ela.   

2.6 BELEZA DO CORPO 

A beleza do corpo sempre foi cultuada pelos seres humanos e 

acompanhou as normas de cada época. Os períodos anteriores ao século XIX 

traziam um padrão que retratava corpos volumosos e rotundos. Nessa época “a 

gordura foi sinônimo de saúde, beleza e sedução” (Andrade, 2003, p.126). O 

excesso de peso era típico dos abastados e nobres, da classe dominante, já que 

eram abastecidos do melhor alimento e passavam longe de qualquer atividade 

física. Para os plebeus, restava o trabalho braçal extenuante e a limitação na 

disponibilidade de comida, o que os tornavam magros. Ser obeso associava-se 

ao poder financeiro ou político. 

No século XIX a visão de belo ligado à obesidade muda um pouco e a 

visão estética sobre o corpo volta-se em direção à magreza, devido a 

necessidade econômica social em trabalhar, um corpo pesado e lento é 

prejudicial e deve ser abolido. No modelo capitalista, havia necessidade de 

disciplinar o corpo para que acompanhasse as mudanças, trabalhasse ao nível 

das máquinas. Anúncios com imagens de ‘belas’ mulheres apareceram pela 

primeira vez em meados do século, elas faziam do corpo um fenômeno de moda. 

Nessa época começou também a alusão aos exercícios físicos para emagrecer 

e dietas restritivas.  

No século XX, em 1921 ocorreu o primeiro concurso de beleza nos EUA, 

de misses, tornando-se exemplos de perfeição física, de beleza. Já em 1980 a 

estreia da barbie, uma boneca loira magra e de olhos azuis começou a 

representar a beleza. A construção desses padrões valoriza uma estética 

corporal quase impossível de se obter naturalmente ou gratuitamente, entra aí, 

um outro divisor social: o consumo, onde para alcançar o “corpo perfeito” é 

necessário fazer grandes investimentos em cirurgias, regimes, cosméticos, etc. 

O que seria belo em um corpo? Ou o que seria o conceito de beleza 

corporal? A tentativa de encontrar uma definição universal para este vocábulo 

pode resultar em um interminável jogo de palavras que se limita a expressar 

valores, mas vamos tentar a impessoalidade. No dicionário Aurélio (2015) beleza 
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significa “perfeição agradável à vista, e que cativa o espírito”; em uma segunda 

conceituação “mulher formosa”, a conotação empregada é de que, a beleza se 

personifica no corpo da mulher, exigência à sua essência. Até no conceito de 

belo, com artigo masculino, o significado mais uma vez recai ao gênero feminino.  

Para o Aurélio (2015) conceitua-se belo: “ideal de beleza”, “belo sexo: o sexo 

feminino”. Mais admirável foi este conceito: “que satisfaz cabalmente os nossos 

desejos ou prazeres”, ou seja, olhar para o belo, para algo com características 

que nos agrada (mais do que o próprio ser ou estar belo) é capaz de despertar 

uma felicidade, um imenso prazer naquele que o percebe; e se aquele que 

percebe for a própria pessoa da beleza, a felicidade e satisfação chegarão ao 

ápice. Este pensamento, vale dizer, é a base da Teoria Kantiana de Beleza, que, 

de forma poética, define o belo como algo que encanta, trazendo ao semblante 

do homem uma expressiva e “esplendorosa serenidade, por arroubos do sorriso 

e, muitas vezes, por um claro regozijo” (KANT, 1990, p.32). Em sintonia com esta 

ideia, Simmel (1988) trata a beleza como uma qualidade do ser humano em 

relação às imagens, ou seja, se estão relacionadas, consequentemente, 

chamam a atenção para o olhar/visão. Nesse contexto, seria possível afirmar 

que existe um padrão de beleza corporal agradável sim, àquele que percebe, 

desde que, inseridas dentro da mesma cultura. 

Um estudo muito interessante corrobora a ideia de encantamento e desejo 

pelo belo. Publicado em julho de 2011 na revista PLoS ONE, foi conduzido por 

Semir Zeki e seus colegas do Laboratório de Neurobiologia da University College 

London, na Inglaterra, e pretendia analisar a resposta cerebral de 21 pessoas de 

diferentes culturas enquanto observavam obras de arte que consideravam belas. 

Eles tiveram de avaliar 60 pinturas e categorizá-las como bonitas, feias ou 

indiferentes. Foram expostos aos estímulos enquanto sua atividade cerebral era 

analisada por um exame de ressonância magnética. O cérebro dos voluntários 

não mostrou nenhuma reação quando eles eram expostos a obras tidas como 

“indiferentes” (nem feio nem bonito); as feias estimularam o córtex motor primário 

e a amígdala, já a beleza estimulou processos cerebrais bem diferentes. A 

surpresa foi a intensidade e os locais estimulados: 15 a 17 milímetros de largura 

do córtex medial orbitofrontal (além das áreas sensoriais correspondentes). O 

que levou a acreditar na íntima ligação dessas atividades com os processos 
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relacionados ao desejo, valor e beleza, por exemplo, quando achamos uma coisa 

bonita, passamos a desejá-la, e isso afeta o nosso julgamento. O resultado 

demonstrou mais ainda: ao olharem para os quadros belos, os sujeitos faziam 

uma conexão com outra cerebral chamada núcleo caudado, que tem sido 

associada a sentimentos de amor romântico. Portanto, quanto mais olhavam e 

admiravam a beleza dos/nos quadros (de acordo com a subjetividade de cada), 

mais a região se ativava. Concluo parafraseando Vinicius de Moraes: “As muito 

feias que me perdoem, mas beleza é fundamental”. Pretendo chamar atenção a 

esta pesquisa, não a conceituação de beleza que cada participante possui, mas 

a conexão física/neuronal/cerebral que fazemos quando algo externo impele 

nossos sentidos, despertando maior interesse. 

2.7 O CORPO IDEAL 

Para determinados teóricos, artistas e estudiosos sobre o tema, o corpo 

passa a ser encarado e compreendido como uma obra de arte. É nele que serão 

inscritos afetos, emoções, representações, história de vida; também a dor, como 

as tatuagens, cicatrizes, cirurgias, piercings, mudança de sexo e até de raça. 

Alguns o veem como uma vestimenta do sujeito: “o corpo é a roupa e, por isso 

mesmo, deve apresentar um caimento perfeito, mesmo que alguns retoques 

sejam necessários para a melhor otimização dos resultados”. 

Reza o ditado popular que uma imagem vale mais do que mil palavras! 

Na pós-modernidade as imagens passam a mediar não só as relações 

interpessoais, mas a própria relação do sujeito com si próprio, construindo uma 

realidade onde a aparência fala, mostra e causa múltiplos efeitos. A imagem 

toma o lugar do sujeito, das ideias. Para demonstrar, recorreremos a Perrot 

(1984), e seu conceito de ortopedia mental. Tratando do ideal feminino de 

emancipação, o autor analisa historicamente as conquistas femininas e sugere, 

de forma irônica, que estamos vivendo uma ditadura bem mais severa do que 

todas até então vivenciadas pelas mulheres: a ditadura do “corpo perfeito”. A 

mulher libertou-se de tantas amarras para prender-se a que dita como deve ser 

o seu próprio corpo e mais: qual a melhor forma de apresentá-lo as demais 

pessoas. Perrot, cunhou o termo ortopedia mental aludindo a uma reformatação 

e padronização das medidas perfeitas para o corpo feminino.  
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A distância entre o modelo da revista e o reflexo no espelho 
também contribui para a dificuldade de integração. Não se trata 
apenas de conciliar senso de realidade e aspirações narcisistas. 
O que propõem as fotografias são corpos imaginários, abstratos 
e inatingíveis e, por assim dizer, eternos. Não são submetidos à 
dor, nem ao envelhecimento, ainda menos à morte(...)(Augras 
1996, apud NOVAES, 2005 p 8 e 9). 

A obsessão pelo corpo perfeito tem encorajado às mulheres a procurarem 

procedimentos médicos imediatos a fim de solucionar suas insatisfações. Além 

da supervalorização da juventude, a pós-modernidade acrescentou a ideia das 

medidas ideais; um corpo magro, belo e jovem virou o primeiro mandamento na 

bíblia das mulheres de nossa época e o sacrifício exigido para molda-lo é 

ignorado pela promessa de beleza, juventude e sucesso. Dantas (2011):  

 O corpo parece ser um molde que se adapta às significações 
sociais. Por vezes parece ser um rascunho que pode ser refeito 
ou aperfeiçoado de acordo com o desejo e o bolso do indivíduo. 
Nosso corpo parece estar se tornando um grande laboratório 
onde se redesenha a própria condição humana. Redesenha o 
cuidado que devemos ter com o nosso corpo na tentativa de 
ampliar seus limites.” (DANTAS, 2011, p 902) 

 

Se questionarmos a ideia de busca pelo bem-estar e pela felicidade, 

teremos a combinação ligando-os à aquisição do corpo ideal. Ele passa a ser a 

premissa, o passaporte para uma aceitação social. Até a predisposição genética 

é ignorada na pós-modernidade, características físicas obtidas no nascimento 

como: cabelo, estatura, cor dos olhos, da pele, não escapam à tentativa de 

adequar o corpo real ao corpo ideal. Se todas essas transformações parecem 

excelentes, Freud ofereceu um paradoxo a elas. Em “O mal-estar na civilização” 

(1930/1996), ele aponta três fontes de mal-estar na cultura: a decrepitude do 

próprio corpo, a força da natureza e a dificuldade de estabelecer relações 

interpessoais. Freud acredita que essa última é a mais cruel e penosa de todas, 

pois impregna no sujeito toda a interferência da cultura que sustenta a implacável 

busca pela felicidade.  

 

2.8 O PREÇO DO CORPO 

“Não importa o preço, o quero comprar! ”. Os custos podem ser altos, a 

níveis emocionais, físicos, e financeiros, que são integralmente justificados pela 
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satisfação em obter o tão sonhado corpo, ou ao menos tentar. Já levantamos os 

dados de uma pesquisa quanto ao quesito prazer e satisfação ao olhar o belo e 

contempla-lo; agora podemos agregar mais um adjetivo: bondade que se tornou 

sinônimo de beleza. Teixeira (2001) fala que é uma grande ilusão acreditarmos 

na associação entre beleza e bondade. O bom se torna belo e vice versa; não é 

a toa que pouco se vê super-heróis feios, e raramente um monstro ou bandido, 

encarnando o mau, ser belo. 

O corpo está em cena e privilegia as encenações radicais, por vezes, tem-

se um final romântico e apaixonado, outras, um fim dramático, uma verdadeira 

história de terror, onde muitos perdem a própria vida. O corpo ultrapassa os 

limites do biológico e se torna ator social. José Gil (1997), filósofo português, 

refere-se ao corpo enquanto uma “infralíngua” em constante comunicação com 

o mundo. O corpo passou a ser encarado como uma tela para se inscrever/ 

desenhar uma bela obra de arte. Pensar que “o ser humano é uma folha em 

branco”, é o conceito da teoria “tabula rasa”, de John Locke, que revolucionou a 

ideia a respeito do conhecimento inato que, segundo Aristóteles e Descartes, o 

homem já nascia com ele.  

John Locke propôs que todos os conhecimentos do homem são 

aprendidos após o seu nascimento, ao longo de sua vida. A proposição compara 

a criança a um papel em branco, ambos sem experiências anteriores, 

predispostos a aprender o que o meio social lhes ensina. Um mero papel 

reciclável, sem vida, sem cérebro, corpo, família, enfim, inanimado, sendo 

comparado a uma criança, esta sim, vulnerável ás influencias culturais. Como 

analisado até o momento, as influências são tantas e de tantos lugares que, o 

ser humano acaba reduzindo seu corpo a uma folha em branco, com poder para 

rabiscar, desenhar, retocar, cortar, amassar e claro, quando não gostar, apagar 

com uma “simples borracha” e começar tudo novamente. Para melhor 

esclarecer, o autor utilizou a teoria para falar sobre aquisição de conhecimento. 

Utilizamos aqui esta história porque o corpo na pós-modernidade parece usufruir 

essa mesma ideia. 

A sociedade brasileira, com ajuda das mídias, está transmitindo bem o 

marketing do corpo associado a um “papel”. O site de notícias da rede globo, o G1, 

divulgou no dia 09/06/2015 que desde 2013, o Brasil é o recordista mundial em 
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cirurgias plásticas, com mais de 1,5 milhão de operações por ano. As mulheres são 

responsáveis por 88% das operações estéticas feitas no país, mas qual será o valor 

de cada uma delas? Ao que tudo indica, não importa, o corpo tem sim seu preço 

de beleza, não a nível monetário, mas de “perfeição”, o valor está naquilo que 

pertence ao corpo, ao que se pode comprar/ conquistar. A identificação do ser 

humano com a beleza é inevitável, como disse Platão "a beleza é uma 

superioridade natural" (apud MANERO, 1958, p. 98). Este é também o sentido 

do oportuno título de um livro de Frederick Turner, Beauty: the Value of Values 

(Beleza: o valor dos valores). Bem se vê, é legítimo pensar a beleza como algo 

que tem valor em si. 

As consequências desse preço ou desses valores são estudadas pela 

psiquiatria e psicologia. Uma série de agravamentos relacionados à autoimagem 

corporal podem ser categorizados, dentre eles, transtornos de ansiedade, 

dismórficos corporais, anorexia, bulimia, vigorexia, etc. Todos eles serão mais 

detalhados em outro capitulo. 

2.9 O CORPO NA PÓS-MODERNIDADE 

 

Uma pesquisa relacionada à atração sexual, feita pela Universidade de 

Harward, divulgada pela revista veja, analisou e revelou, a partir de um 

mapeamento cerebral, que ocorre no cérebro do homem uma espécie de frisson 

(em áreas mais primitivas) ao ver uma mulher atraente. Isto quer dizer que, do 

ponto de vista cerebral-neurobiológico, uma mulher bonita causa as mesmas 

reações da cocaína em cocainômanos e da aposta em dinheiro em jogadores 

inveterados (Veja, 2001d, p. 108). Mais uma pesquisa demonstrando o quanto 

nosso cérebro é estimulado a perceber e atender ao apelo do bonito, bom, 

apaixonante e feliz. Tudo isso parece ter uma forte inter-relação que se traduz 

no hedonismo (teoria que prega a busca incessante pelo prazer).  

A personificação do objeto prazeroso na pós-modernidade culmina no 

corpo feminino. A mulher torna-se então responsável por trazer em seu corpo a 

sensualidade, utilizando seu bem mais precioso para persuadir os homens: seus 

corpos. As propagandas que mais vendem são aquelas onde as mulheres tem 

maior destaque e seus corpos estão à mostra, corrobora bem a pesquisa citada 

acima. 
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A percepção da existência do corpo da mulher ocorreu quando 
ela saiu da obscuridade para o visível, criando uma série de fatos 
que até então não haviam acontecido, pois as mulheres 
detinham-se ao espaço de suas casas, ao privado. E, com essa 
saída de casa, viu-se algo de interessante, o corpo feminino foi 
desvelado, desejado e, muitas vezes, utilizado como objeto nos 
veículos de comunicação, para vender quaisquer produtos, 
apontando, necessariamente, para um padrão estético o qual é 
recomendável que seja seguido pelos indivíduos. (Araújo, 2008, 

p. 1, Apud CORREIA) 

A realidade instaurada no mundo atual é fragmentada, cheia de 

parcialidade. Lipovetsky (1983) salienta esse aspecto ao enfatizar que a 

sociedade pós-moderna se caracteriza por dispositivos abertos e plurais, por 

indivíduos hedonistas, em busca de seu próprio prazer. A Pós-modernidade 

apresenta-se sob a forma de um grande paradoxo, ao mesmo tempo em que 

“estimula a autonomia do sujeito”, pregando a liberdade de escolha, o convida 

ou convoca a dependência, a escravidão dá busca por um corpo perfeito. No 

instante em que a mulher aparece nas propagandas as chances de chamar a 

atenção dos homens é enorme, já que é o objeto de desejo do homem. Ela então, 

é levada a crer, que sua autonomia e liberdade de expor sua imagem é triunfo 

de independência e realização, quando é justamente o contrário, uma 

insatisfação, que parece girar num ciclo vicioso e isso tem a ver não só em 

mostrar o corpo bonito e atraente, mas na dependência do social, se valoriza ou 

não seu corpo. 

Yalom (1998), fala sobre um novo foco ao corpo, figuras femininas 

maiores e mais fortes. Após décadas em que a magreza esteve na moda, as 

mulheres sem seios querem exibir agora bustos mais proeminentes. Uma mulher 

referiu-se aos implantes mamários como um “símbolo de status”, sugerindo que 

a mulher hoje pode comprar o que quiser, inclusive um corpo perfeito. O mito da 

perfeição chegou também aos seios. Sant’Anna bem explica o corpo pós-

moderno neste trecho: 

O corpo humano, derradeiro território a ser conquistado, 
desvendado e controlado, revela-se assim um campo preferido 
às experimentações da biotecnologia e dos investimentos da 
economia de mercado, justamente quando é fortalecido um 
paradoxo das sociedades industriais: por um lado, tem-se o 
culto, a adoração, a valorização extrema das aparências e da 
saúde; por outro, a fragmentação do organismo e das terapias 
em expansão, a dispersão de células, genes e órgãos, além do 
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comércio desses materiais em larga escala (Sant’Anna, 2001, 

p.76). 

Se levantarmos uma questão sobre a identidade nos presentes dias, 

podemos perguntar: quem é o sujeito da pós-modernidade? O que seria mais 

verdadeiro: afirmar que ele se encontra atrás do seu corpo? Bauman e Giddens 

definem que a identidade na pós-modernidade é totalmente fluida e líquida. O 

sujeito é também caracterizado pelos seus múltiplos afetos, seu individualismo 

exacerbado, seu consumismo e o belo espetáculo que é o corpo, bem como suas 

relações transitórias e as identidades cambiantes. 

A pós-modernidade proporciona um mundo de possibilidades a partir das 

novas tecnologias, como maior acessibilidade à informação, aos meios de 

comunicação, agilidade e facilidade nas interações, na forma de consumo, enfim, 

tudo parece possível, principalmente as tecnologias a favor da estética, da 

beleza e da juventude. A crítica dos sociólogos Bauman e Giddens dá-se pelo 

fato de que a sociedade de consumo estimula a busca pelo que há de mais atual 

e moderno, o que instantaneamente leva as pessoas a não se fixarem em uma 

única identidade. Giddens (2002) chama modernidade tardia, e nela compõe a 

radicalização da reflexividade, ou seja, cada dia que passa as práticas sociais 

são revistas mais rapidamente sob a luz de múltiplos conhecimentos advindos 

de todo o mundo (globalização). Não há tempo a perder, não há tempo para 

refletir e tomar decisões sobre certos conceitos e valores. 

Bauman, revela que o mundo pós-moderno nos leva a uma fragmentação 

da imagem de nós mesmos, ao invés de focar a construção de uma identidade 

gradual e constante, como se constrói uma casa - mediante a adição de tetos, 

soalhos, aposentos, ou de corredores; há uma série de recomeços, onde existem 

vários alicerces pré-moldados, amplamente adaptáveis e suas paredes 

repintadas; resumindo: uma identidade de palimpsesto. Expressões “artísticas” 

nos corpos de hoje, remete a comparação de “corpo máquina”; que é o caso de 

uma artista plástica Orlan, docente da Escola de Belas Artes de Dijon, ela vem 

realizando infindáveis interferências em seu próprio corpo. O nome de seu 

trabalho é “arte carnal”, onde trata o corpo como um software, um corpo “pós-

humano”, disposto a ir além da própria natureza humana, ignorando quaisquer 

restrições ou limitações para se autocriar. A visão de corpo muda: de objeto de 
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desejo para objeto de design, envolvendo sempre o consumo a que estamos 

submetidos. Na visão de Orlan, o corpo deve sim modificar-se em busca de 

novas identidades prestadas e emprestadas sob uma condição: altamente 

negociável.  

Para concluir com uma lógica mais concisa das teorias apresentadas, o 

corpo na pós-modernidade tornou-se o centro das atenções, não que em outras 

épocas não fosse, mas como hoje o corpo é a própria mercadoria, sem dúvida o 

produto mais ganancioso, o valor gasto/investido nele, retorna com um grande 

lucro: o prazer em ser/estar bonito e dentro dos padrões sociais vigentes. O 

corpo, portanto, virou o mais belo objeto de consumo. 

2.9.1 O CORPO E SUAS MUTAÇÕES 

Espelho, espelho meu... A relação com ele pode ser de amizade ou 

inimizade. Em um momento admiramos a nossa imagem, em outro, travamos 

uma verdadeira guerra contra ela. Culpar e quebrar o espelho não vai adiantar; 

muito menos, deixar de ver a própria imagem. A referência, de onde vem? Está 

sacramentado a partir do que a mídia manipula como perfeito e a maior parte 

das mulheres (todas mortais) não se veem enquadradas ao modelo, podendo 

gerar um grande sofrimento psíquico, tornando-as alvo vulnerável ao mercado 

que o vende (GARRINI, 2007).  

Com o olhar mais voltado à mídia, Samarão e Furtado (apud SOUZA & 

BRITO, 2014), vão dizer que o entretenimento que ela proporciona, aflora a 

imaginação do indivíduo que vê um personagem que não existe na realidade e, 

projeta-se nele. Ela oferece modelos a serem alcançados na possível construção 

de um “eu” ideal. Segundo os autores, as revistas mais vendidas no Brasil são 

Claudia e Nova; suas publicações estão sempre voltadas a orientações de moda, 

beleza, e logicamente boa forma do corpo. Temos então a noção do bombardeio 

de informação que a mídia expõe. E, na mesma rapidez em que propaga a “boa 

forma” que a mulher deve apresentar, divulga também matérias do tipo “ame-se 

como você é.” 

A sociedade na qual a busca pelo prazer mistura-se a alegria pessoal de 

consumir leva as pessoas a fazerem altos investimentos em busca da aparência 

perfeita. Moreno (2008) expõe que você é o que consome, seguindo o 
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pensamento da sociedade que destila propaganda por todos os lados, Andrade 

e Bosi (apud SOUZA & BRITO, 2014) vão dizer que a sociedade vive um período 

em que predomina o individualismo, por que então é tão importante mostrar uma 

aparência impecável, sobressaindo o “bem visto” e o “bem quisto” em detrimento 

de uma genuína identidade? Pode-se pensar que o mais importante para a 

sociedade pós-moderna é despertar no indivíduo o interesse em modificar seu 

corpo em busca de melhorias e, ao final, receber em troca, a aprovação do Outro, 

a aceitação social. Gilman (apud RISCADO & PERES, 2010) relata que, muitas 

pessoas fazem cirurgias plásticas porque se acham excluídas do meio social e 

se consideram infelizes. Segundo ele, as pessoas sonham em fazer parte de um 

grupo, mas para serem aceitas é necessário adequar-se a forma física e visual 

que o grupo as impõem. 

O cirurgião plástico Pitanguy (2007) chamou de “imposição do marketing 

sobre o conceito de beleza” ao fazer o alerta sobre a banalização das cirurgias 

plásticas. As cirurgias estéticas nem sempre alcançam o resultado esperado. Os 

danos causados aos pacientes podem fugir ao controle, independente do 

cirurgião. O médico tem por obrigação informar sobre os riscos que qualquer 

cirurgia pode causar. Zani (apud SHIMIDTT et al, 2009), também cirurgião 

plástico diz que a busca pela beleza é tão preocupante que qualquer pneuzinho 

ou pé de galinha já são motivos de uma corrida ao cirurgião. Casos famosos 

como: Dercy Gonçalves, Clodovil, Cauby Peixoto, Hebe Camargo, entre outros, 

perdem até a expressão facial. Os financiamentos a longo prazo, tornam as 

cirurgias ainda mais atraentes. Os médicos, muitas vezes, pensam mais no 

dinheiro do que no bem-estar da paciente. 

Segundo reportagem feita no programa do Gugu, na rede Record no dia 

22 de fevereiro de 2011, a modelo Sheyla Hershy, entrou para o livro dos 

recordes como a mulher com os maiores seios do mundo. Para ficar com o “corpo 

ideal” e conquistar reconhecimento a nível mundial, teve que retirar a costela 

flutuante, passando por cerca de 30 cirurgias em todo o corpo. Devido a uma 

infecção bacteriana, precisou retirar os implantes mamários, perdendo assim sua 

principal característica física. O seu corpo e todas as transformações 

deflagravam sua personalidade; consequência: depressão, anorexia e queda 

brusca de cabelo. 
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Disponível: https://psicologado.com/abordagens/comportamental/consumo-midia-e-beleza-a-

midia-como-mediadora-de-padroes-de-comportamentos-femininos-e-masculinos.  

Fig. 16 Sheyla Hershey, brasileira, entrou para o “Guinness World Records" em 2010 com as 

maiores próteses mamárias já implantadas, 6 mil ml. Acesso em 1 de Dezembro de 2015. 

 

As mutilações fazem parte do árduo caminho para as mutações corporais 

e não possuem limites, vale tudo em nome de um padrão de beleza. A palavra 

mutação choca, mas é a que melhor representa a realidade; significando uma 

“mudança de forma ou da essência”, uma transmutação daquilo que o ser 

humano foi programado originalmente para ser. Um dos casos mais bizarros e 

famosos é o da americana Jocelyn, a “mulher-gato”. Algumas publicações 

defendem-na, alegando que ela fez tantas cirurgias para agradar ao marido. 

Outros, afirmam que Jocelyn, é fascinada por felinos, por isso decidiu 

homenageá-los em sua cirurgia, gastando mais de 2 milhões de libras para 

parecer como eles. Outras publicações discordam veementemente, alegando 

que seu rosto ficou desfigurado após tantas cirurgias. Mesmo com esta 

aparência incomum, ela diz que está muito satisfeita com seu rosto. 

 

https://psicologado.com/abordagens/comportamental/consumo-midia-e-beleza-a-midia-como-mediadora-de-padroes-de-comportamentos-femininos-e-masculinos
https://psicologado.com/abordagens/comportamental/consumo-midia-e-beleza-a-midia-como-mediadora-de-padroes-de-comportamentos-femininos-e-masculinos
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Disponível: https://psicologado.com/abordagens/comportamental/consumo-midia-e-beleza-a-

midia-como-mediadora-de-padroes-de-comportamentos-femininos-e-masculinos 

Fig. 17 Jocelyn Wildenstein, 75 anos (atualmente). Recorde mundial em cirurgias plásticas. 

Estima-se gastos de mais de 2 milhões de libras em procedimentos cirúrgicos. Acesso em 15 

de Dezembro 2015. 

 

Na figura abaixo, o cantor Michael Jackson, foi muito criticado por negar 

sua raça e clarear sua pele. Em resposta a negar sua raça negra, o cantor disse 

ser portador de uma doença que afeta a pigmentação da pele. Seu cabelo 

passou por alisamento e estima-se que tenha feito aproximadamente dez 

cirurgias plásticas somente no nariz. 

 

 

Disponível: http://veja.abril.com.br/noticia/entretenimento/10-famosos-que-mudaram-o-visual-

drasticamente/ 

Fig. 18 Michael Jackson. Famoso cantor pop EUA. Faleceu em 2009, aos 50 anos, vítima de 

uma "intoxicação aguda por propofol" (poderoso anestésico utilizado para induzir pacientes à 

anestesia geral antes de cirurgias). Acesso em 15 de Dezembro 2015. 

 

 

https://psicologado.com/abordagens/comportamental/consumo-midia-e-beleza-a-midia-como-mediadora-de-padroes-de-comportamentos-femininos-e-masculinos
https://psicologado.com/abordagens/comportamental/consumo-midia-e-beleza-a-midia-como-mediadora-de-padroes-de-comportamentos-femininos-e-masculinos
http://veja.abril.com.br/noticia/entretenimento/10-famosos-que-mudaram-o-visual-drasticamente/
http://veja.abril.com.br/noticia/entretenimento/10-famosos-que-mudaram-o-visual-drasticamente/
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No Brasil, corpo de mulher é o magro, de pele clara, cabelos loiros e lisos, 

com poucas curvas. O corpo feminino utópico, na visão dos homens, constitui-

se de curvas, seios grandes, empinados e firmes, e nádegas bem torneadas. 

Alcançar o ideal seria obter a perfeição e a beleza; seria a realização da essência 

divinal no corpo, o que aproximaria da vida eterna. (CAMPANA, FERREIRA E 

TAVARES, 2012). Do que as mulheres são capazes para atingir esse modelo de 

corpo? Parte dessa resposta é que, ao fazer uma reparação cirúrgica, melhorar, 

acrescentar, retirar algo, a mulher tem a percepção de ficar mais bonita, 

sentindo-se mais desejada, mais atraente e mais completa, chegando a um alto 

nível de satisfação pessoal.  

  A mídia, a publicidade e as revistas criam e divulgam uma imagem 

distorcida das cirurgias, omitem e minimizam seus riscos, promovendo o 

imediatismo e melhorias nem sempre possíveis. A propagação é que, após a 

cirurgia plástica tudo vai mudar para melhor; o cirurgião se compromete a 

entregar a mulher o produto almejado, mas será que o resultado é sempre o 

esperado e satisfatório? E mais, encontram-se nos parâmetros de saúde?  

Um caso brasileiro que repercutiu mundo a fora foi o de Andressa Urach. 

Protagonista de uma cena de terror, a modelo e vice miss bumbum 2012 realizou 

diversas cirurgias plásticas e procedimentos estéticos para conseguir atingir 

o corpo perfeito como de uma Barbie, segundo suas próprias palavras. 

Dentre as cirurgias, destaca-se: aumento dos lábios, do maxilar e das maçãs 

do rosto; uma correção na área vaginal (diminuir o clitóris que sofreu um 

aumento de volume devido ao uso de anabolizantes por ela), próteses de 

silicone para aumento dos seios, lipoaspiração para afinar a cintura, 

rinoplastia, bronzeamento artificial e o famoso hidrogel nas coxas. Este foi o 

procedimento que gerou os piores pesadelos da modelo. Consiste na 

aplicação de um gel, que sob a pele endurece e aumenta a parte do corpo 

onde foi aplicado; não somente isto, Andressa também fez uma bioplastia na 

mesma região, que funciona quase da mesma forma, mas só deve ser feita 

em pequenas regiões do rosto. O produto colou e necrosou o músculo da 

coxa. Ela precisou se submeter a cirurgias para retirar os produtos, mas 

acabou sofrendo uma severa infecção indo parar na UTI no ano de 2014, 
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chegando quase a óbito. Segue abaixo foto da modelo antes e após as suas 

transformações. 

 

Disponível: http://www.bolsademulher.com/famosas/andressa-urach-cirurgias-

transformaram-corpo-da-famosa-veja 

Fig. 19 Andressa Urach, na adolescência, antes de se submeter à cirurgias.  

Fig. 20 Andressa Urach, já adulta, porém ainda sem cirurgias. 

Acesso em 15 de Dezembro 2015. 

 

 

http://www.bolsademulher.com/famosas/andressa-urach-cirurgias-transformaram-corpo-da-famosa-veja
http://www.bolsademulher.com/famosas/andressa-urach-cirurgias-transformaram-corpo-da-famosa-veja
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Disponível: http://www.bolsademulher.com/famosas/andressa-urach-cirurgias-
transformaram-corpo-da-famosa-veja 

Fig. 21 Andressa Urach, 28 anos. Famosa por ganhar o prêmio de miss bumbum 2012. Na 

época, já possuía bastante cirurgias. Acesso em 15 de Dezembro 2015. 

 

  

http://www.bolsademulher.com/famosas/andressa-urach-cirurgias-transformaram-corpo-da-famosa-veja
http://www.bolsademulher.com/famosas/andressa-urach-cirurgias-transformaram-corpo-da-famosa-veja
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3. CONSEQUÊNCIAS DOS PROCESSOS SOCIAIS PARA A MULHER 

Podemos entender por processos sociais, a forma como nós, seres 

humanos, nos relacionamos uns com os outros. E claro, que toda relação 

interpessoal estabelecida depende do meio no qual indivíduos fazem parte. Os 

processos sociais podem ser associativos, quando há uma relação positiva e 

harmoniosa; e dissociativo, quando há uma relação negativa e conflituosa. 

Sendo assim, podemos dizer que as relações nada mais são que trocas afetivas 

entre os homens, e podem ser boas ou más. Pendenciamos a descartar aquilo 

que não gostamos, que não queremos, que nos causam incomodo, inclusive as 

relações “desinteressantes”.  

Segundo Miranda (2000), vivemos na sociedade da informação, que 

tende a permear as atividades e inúmeros processos nas diferentes esferas 

sociais. Esse novo funcionamento é chamado de rede porque interconecta todos 

ao mesmo tempo: produtores, vendedores, consumidores e prestações de 

serviços.  

Debord (2003), afirma que a sociedade na qual fazemos parte é a do 

espetáculo, que mesmo tudo sendo meras aparências tornam-se extremamente 

reais. 

Não se pode contrapor abstratamente o espetáculo à atividade 
social efetiva; este desdobramento está ele próprio desdobrado. 
O espetáculo que inverte o real é produzido de forma que a 
realidade vivida acaba materialmente invadida pela 
contemplação do espetáculo, refazendo em si mesma a ordem 
espetacular pela adesão positiva. A realidade objetiva está 
presente nos dois lados. O alvo é passar para o lado oposto: a 
realidade surge no espetáculo, e o espetáculo no real. Esta 
alienação recíproca é a essência e o sustento da sociedade 
existente. (GUY DEBORD, 2003, p.10). 

As sociedades contemporâneas têm sido denominadas: capitalismo 

avançado, capitalismo tardio, sociedade programada, globalizada, pós-moderna, 

que está dentro da acepção dos mais recentes estudos na área. A pós-

modernidade surge no início dos anos 70, quando as formas sociais sofrem um 

reagrupamento nos espaços urbanos. 
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O espetáculo é o momento em que a mercadoria chega à 
ocupação total da vida social. (...) O espaço social é invadido por 
uma sobreposição contínua de camadas geológicas de 
mercadorias. Neste ponto da «segunda revolução industrial», o 
consumo alienado torna-se para as massas um dever 
suplementar à produção alienada. É todo o trabalho vendido de 
uma sociedade, que se torna globalmente mercadoria total, cujo 

ciclo deve prosseguir. (GUY DEBORD, 2003, p.24).  

Debord, prossegue em suas articulações alegando que o indivíduo já 

nasce em uma sociedade que não lhe permite escolha, onde ela concentra seu 

espetáculo em cima de uma padrão valorizável, onde cada integrante deve se 

adequar ou sofrerá retaliações. 

A imagem imposta do bem, no seu espetáculo, recolhe a 
totalidade do que existe oficialmente e concentra-se 
normalmente num único homem, que é a garantia da sua coesão 
totalitária. Com esta vedeta absoluta, deve cada um identificar-
se magicamente, ou desaparecer. Pois trata-se do senhor do 
seu não-consumo, e da imagem heróica de um sentido aceitável 
para a exploração absoluta, que é na realidade a acumulação 
primitiva acelerada pelo terror. (GUY DEBORD, 2003, p.37). 

 

3.1 EVOLUÇÃO SOCIAL 

A palavra evolução nos remete a ideia de aprimoramento, a alguma coisa 

que seja mais elaborada que a anterior. Já pensar no significado de “social”, 

demanda-nos um estudo mais amplo, pois sua origem está ligada ao termo 

“sociedade”. A palavra sociedade vem do latim societas e apareceu pela primeira 

vez no século XIV. Seu significado original era companheirismo, um sentido 

retido em nossas noções contemporâneas de "sociável" e "sociabilidade". Em 

resumo, a palavra sociedade traz características positivas como de cordialidade, 

familiaridade e confiança nos relacionamentos.  

No século XVIII, entretanto, viu-se o início de uma mudança decisiva no 

significado da palavra "sociedade”. Inicialmente o novo conceito foi chamado de 

"sociedade civil", ligado, portanto as leis do Estado absolutista. Muitos 

comentaristas criticaram o novo sentido social, porque a igualdade entre as 

pessoas de uma comunidade tida como tradicional, agrária ou camponesa, deu 

lugar à interesses múltiplos e não confiáveis, os da sociedade burguesa, que 
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modificou o modo de se relacionar, estabelecendo uma nova ordem: a sociedade 

civil.  

Abordando mais precisamente a evolução social, as transformações nem 

sempre ocorreram de forma rápida como nos dias atuais, muitas vezes algo 

inovador demorava cerca de um século para acontecer. Existiu, em todas as 

civilizações homens inquietos acerca do mundo, procuraram as causas dos 

fenômenos na própria natureza. O tipo mais primitivo de organização social é a 

ordem comunal ou tribal, em que os indivíduos viviam juntos para garantir à 

sobrevivência. Esses agrupamentos nômades buscavam alimentos e 

instalavam-se de forma provisória em cavernas e acampamentos. À medida que 

se esgotavam as reservas naturais, mudavam-se para outras regiões. É desde 

essa época, a pré-história, que os homens buscam entender o Universo, 

explorando o meio ambiente e criando suas possibilidades de sobrevivência e 

comunicação.  

A invenção do fogo permitiu a confecção de utensílios e armas para a 

caça. A domesticação de animais marcou a sociedade agrícola; a vida passou a 

ser mais sedentária, e a organização das pessoas deu-se por laços familiares; 

surgiu então os primeiros proprietários de terra para agrupar sua família. A vida 

de cada membro das antigas civilizações era pacata e apática, ao longo da vida 

de um indivíduo tudo parecia estável e definido: o papel da mulher e o papel do 

homem. Não havia outras escolhas; na verdade, até havia, mas não havia quem 

contrariasse as regras estabelecidas. 

 A sociedade escravista fez dos mais desfavorecidos uma mão-de-obra 

barata. O processo de acumulação de riqueza acentuou-se e algumas famílias 

tornaram-se mais ricas com o uso e dominação de escravos. O progresso das 

técnicas produtivas e a necessidade de maior produtividade impuseram uma 

revolução nas relações de produção: o trabalho livre, com retribuição 

proporcional ao esforço despendido, que se implantou no sistema feudal. Com 

uma hierarquia rígida, o feudalismo fundava-se basicamente na existência de 

três classes: a nobreza, o clero e os artesãos, comerciantes. 
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Da chamada Idade Moderna até o início da Revolução Industrial, as 

mudanças sociais causadas pelas inovações começam a se tornar mais 

frequentes e profundas. A partir da segunda metade do Século XIX, as 

mudanças ocorreram de forma acelerada. Rumo ao progresso, a política 

sistematizou os trabalhos, a fim de oportunizar maiores conhecimentos 

científicos em busca de melhores produtos e serviços que satisfizessem os 

desejos e as necessidades sociais. Podemos citar alguns fatores que 

contribuíram para uma mudança social mais intensa: a tecnologia, foi a maior 

delas, descentralizou o processo primário de produção (agricultura, caça, pesca 

e mineração) para os setores secundários (indústrias) e terciários (comércio, 

transportes, profissões liberais).  

Desde então, o conhecimento científico é o motriz do desenvolvimento 

das tecnologias. Proporcionou uma ruptura assombrosa de tudo que ligava às 

antigas culturas, a um passado não tão distante, mas significativamente arcaico, 

velho e fora dos caminhos da evolução. As tecnologias trouxeram e trazem todos 

os dias a novidade. Exemplo disso: a Apple acabou de lançar o iphone 6, poucos 

meses depois, a última geração: o 6s. Assim, nasce novas regras de convivência 

social, novas práticas profissionais, uma nova educação, novas formas de 

comunicação, novas formas de viver vida e, claro, a nova relação estabelecida 

com o corpo. 

Francis Bacon, um dos formuladores da chamada Ciência Moderna, 

afirmou que "conhecimento é poder". Afirmativa inegável, pois a partir do Século 

XIX, tornou-se claro que a capacidade científica de inovar passou do simples 

avanço social para o controle e o poder. Segundo Pastana (2013) a promessa 

moderna de emancipação do sujeito e o aperfeiçoamento das sociedades 

(progresso econômico, igualdade social, libertação da miséria e paz) não 

sustentam a atual realidade, que aponta para uma experiência de vida cada vez 

mais individualista, fragmentada, precária, incerta e aprisionada.  

Tudo se modifica ao longo do tempo, mas guardam aspectos essenciais 

ainda que recriada, necessariamente recriada (Ianni, 1991, p. 202). A sociologia 

nasceu enfatizando - o caráter móvel e inquieto da modernidade‖ (Giddens, 

1991, p 20). Mas enfim, a sociologia continua sendo uma forma de 
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autoconsciência científica da realidade social (Ianni, 1991, p. 212). A sociologia 

tem uma dimensão ampla das relações sociais instauradas pela própria dinâmica 

e perpetuação de costumes e valores, mas isso não leva, necessariamente, à 

mudanças radicais como a extinção de uma sociedade e a construção de uma 

inteiramente nova, estudada, calculada e perfeitamente arquitetada para se viver 

(desenvolver). Uma pena, que o que hoje nos acompanha, foram plantados 

desde a existência humana, enraizados na antiguidade, germinados no 

patriarcado e frutificados na modernidade.  

Karl Marx critica, não a modernidade em si, mas as consequências que 

ela traz e as reais intenções daqueles que a manipulam. (Marx, apud BERMAN, 

2007, p. 20). 

 
 Há uma modalidade de experiência vital - experiência do espaço 
e do tempo, do eu e dos outros, das possibilidades e perigos da 
vida - que é partilhada por homens e mulheres em todo o mundo 
atual. Denominarei esse corpo de experiência 'modernidade'. 
Ser moderno é encontrar-se num ambiente que promete 
aventura, poder, alegria, crescimento, transformação de si e do 
mundo - e, ao mesmo tempo, que ameaça destruir tudo o que 
temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. Os ambientes e 
experiências modernos cruzam todas as fronteiras da geografia 
e da etnicidade, da classe e da nacionalidade, da religião e da 
ideologia, nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une 
toda a humanidade. Mas trata-se de uma unidade paradoxal, 
uma unidade da desunidade; ela nos arroja num redemoinho de 
perpétua desintegração e renovação, de luta e contradição, de 
ambigüidade e angústia. Ser moderno é ser parte de um 
universo que, como disse Marx, "tudo que é sólido desmancha 
no ar. (Berman, 2007, p.20) 

3.2 CORPO SOCIAL 

Em cada sociedade o corpo recebeu uma representação distinta, no grego 

“sarx” acepção de carne (vide sarcófago), no latim, “corpus”, no alemão “körper”, 

visto de modo material, em sua natureza física, objética e inanimada. Já falamos 

sobre o corpo de modo histórico e até mesmo evolutivo, não pelo enfoque 

darwinista da existência humana, nem tampouco chegamos a tratá-lo como 

estágio último, perfeito e avançado. Mas a proposta central é a definição do 

corpo como construto social. Há duas maneiras de pensa-lo: como uma “unidade 

orgânica ou inorgânica que ocupa lugar no espaço”, segundo a definição do 

Magno Dicionário. A segunda maneira: como um organismo imensamente 
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complexo, facilmente adaptável e fortemente dependente do meio em que vive 

para a formação de si, do “eu”, de uma identidade. Digamos, uma forma 

sociológica quase fenomenológica de entender o corpo, como ser vivo, animado, 

dotado de sentimentos e emoções. Na concepção grega “soma” e no alemão 

“leib”.  Para dar início as análises de um corpo social, levantamos o argumento 

do teórico Magnani (2001,p.18): 

(...) o corpo é a primeira e mais disponível matéria-prima sobre 
o qual a sociedade – por meio de técnicas e processos tão 
variados como tatuagem, escarificação, modelagem, mutilação, 
incrustações, coloração, ornamentação, vestuário, pintura e 
muitos outros – imprime sinais que marcam diferenças, 

pertencimentos, exclusões, privilégios. 
 
 

A sociologia passou a interessar-se mais profundamente pelo corpóreo na 

década de 80. Uma das maiores autoridades sobre o assunto é o antropólogo  

francês Le Breton, em uma de suas obras “Adeus ao corpo: antropologia e 

sociedade”, publicado em (2003) e editado em português em (2004), o autor 

reflete sobre o corpo moderno, comparando-o a um acessório modelado, 

fabricado, administrado, marcado, rascunhado, transexualizado, e etc. Ele 

chama a atenção para a forte intervenção das tecnociências nos rearranjos 

corporais, como a interferência das ideologias dominadoras, que submete e 

aprisiona o corpo e o leva a ultrapassar sua dimensão física. 

Outro antropólogo francês Marcel Mauss tem sido referencial no estudo 

do corpo e na supervalorização dele. Para tanto, dois conceitos presentes em 

seu texto são fundamentais: o de “técnicas corporais” e o de “imitação 

prestigiosa”. Para Mauss, o conjunto de hábitos, costumes e valores de uma 

cultura determinam a relação do indivíduo com seu corpo. Há uma construção 

cultural do corpo valorizando e condicionando certos comportamentos em 

detrimento de outros, e isso varia para cada sociedade. Esse corpo é constituído 

por meio da “imitação prestigiosa”, ou seja, os indivíduos imitam, querem ser 

iguais aqueles que obtiveram êxito.  

Steven Pinker (2004), observou que não se pode questionar se um 

determinado comportamento é produto da cultura ou da genética, pois é 

impossível separar um do outro, seria como questionar se a música é produto do 
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aparelho de som ou do cd, estão intimamente ligados. A cultura está implícita no 

genoma humano. Acompanhando a ideia, Pino (2005) sugeriu ser o homem a 

única espécie a constituir-se através de um “duplo nascimento” (p. 55): o 

biológico e o cultural. Nascemos com um equipamento biológico e uma 

programação genética que nos proporciona, entre outras possibilidades, a 

aptidão para a cultura. Mas esta só irá se desenvolver através da interação 

social. 

O reforço social e a modelagem são dois entre os processos ligados à 

construção de um corpo social, afirma Stice (apud SAIKALI, 2004).  O reforço 

trata-se da demonstração dos valores de uma sociedade transmitidos aos 

indivíduos, que internalizam ideais e comportam-se mediante a aprovação do 

meio. A modelagem se trata de um processo em que o indivíduo observa 

comportamentos dos outros e os imita. Sendo assim, o desejo de imitar o 

comportamento do outro, sai do mero contexto da sobrevivência, dos nossos 

ancestrais, para o contexto da pura aparência/ imagem. 

As convicções acima nos permitem dizer que o corpo é a encarnação da 

cultura, sustentáculo dos ideais sociais que incidem sobre os indivíduos e 

depositário das ansiedades sobre a adequação ao mundo. E mais: a sociedade 

estabelece regras corporais e as legitima como “normais” e, claro, recompensa 

os indivíduos que se encaixam e os expõem em constante comparação com os 

corpos abjetos e deslegitimados, que segundo Louro (2003), são “corpos que 

escapam”. Parodiando o poeta Whitman, só podemos questionar: E se meu 

corpo não se adequar ao que esperam de mim, o que será de mim?  

 

3.3 ESTEREÓTIPO SOCIAL 

O tema anterior abriu a discussão para pensarmos que não é o biológico 

que determina quem somos, mas a sociedade, a cultura. E para pertencer a um 

determinado grupo, as pessoas precisam, muitas vezes, se submeter a coisas 

inimagináveis. O que caracteriza o pertencimento a um grupo está ligado tanto 

aos pensamentos e sentimentos (identidade-personalidade) quanto ao 

comportamento, as ações que são demonstradas através de seus corpos, como 
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um grupo de “rock in rol”, “nerds”, “prostitutas”, “modelos”, “banqueiros”, etc. 

Cada um desses grupos tem uma forma peculiar de se apresentar, de se portar 

no mundo. É sobre isso que vamos discorrer ao tratar de estereótipo social. 

Alguns grupos são positivados pela sociedade e outros massacrados por ela, há 

porém esses dois viés. 

A aparência física tem um papel primordial na formação e no 

desenvolvimento dos estereótipos, dado que é a forma mais simples de distinguir 

e homogeneizar os membros do grupo-alvo (Zebrowitz, 1996). As medidas e 

formas físicas femininas não remetem unicamente às características que deve 

enquadrar na categoria “corpo perfeito”, mas exclui todas as outras mulheres 

que não buscam ou não se inserem nesse contexto de beleza.  Segundo 

Canguilhem (1982), o conceito de normal, na biologia, define-se objetivamente 

pela frequência do caráter assim qualificado; exemplificando: é normal o 

processo de envelhecimento, é normal acumularmos gordura, é normal pessoas 

de estatura baixa ou cabelos pretos. Enfim, ninguém é igual, mas quando 

estudamos os estereótipos relacionados à beleza feminina, percebemos o 

quanto as mulheres querem se assemelhar a um modelo ideal de corpo. A 

normalização significa transformar sua anatomia em um padrão de beleza 

predeterminado.  

 “A desproporção entre o corpo socialmente exigido e a relação prática 

com o próprio corpo imposta pelos olhares e as reações dos outros" pode gerar 

mal-estar, timidez, vergonha e baixa autoestima numa proporção descomunal. 

(Bourdieu, 2002, p.81). Fontanella (2005) diz também que na cultura de 

consumo, os indivíduos que não estão de acordo com os estereótipos são 

constrangidos, principalmente por meio da mídia.  

McGarty (2002, apud WALTER & BAPTISTA 2007) é outro pesquisador 

que associa os estereótipos com categorias e mostra que os termos conceito e 

categoria têm sido usados como sinônimos e partilhados por um grupo social. O 

estereótipo social propagado coloca as mulheres dentro ou fora de uma 

categoria, as que estão fora, buscam desesperadamente entrar para o grupo, 

pertencer à normalidade social, haja vista, que essa “normalidade” é bem 

diferente do biologicamente “ser quem é”. Segundo Sant’Anna (2005), aquele 
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que não se adapta vive à margem da sociedade e culpa-se por não possuir ou 

aproximar-se desse ideal. Essa segregação social deu origem a um grande 

mercado estético, de consumo, onde gera nas pessoas um processo de 

naturalização do não biológico, onde todo e qualquer método torna-se aceitável 

para transformar o corpo no estereótipo vigente. 

Klaczynski et al. (2004) estudaram os estereótipos sobre ideal de 

magreza e autoestima, mostrando os impactos que a aparência tem para o julgar 

uma pessoa. Segundo Fischler (1995), o corpo é resultante de coerções sociais, 

como por exemplo, situações de menosprezo e desprestígio aos obesos e 

pessoas consideradas “feias” em nossa sociedade. O trabalho de Lippman 

(1922) foi pioneiro nas ciências humanas sobre o tema. Este autor definiu 

estereótipos como uma espécie de fotografia dentro da cabeça, ou seja, quando 

pensamos no conceito de beleza, nossa mente é levada a buscar um referencial, 

um corpo que materializa tais representações. 

 

3.4 ESTIGMA SOCIAL 

Os estereótipos rotulam e excluem quem não se insere em uma categoria 

(o inverso também é verdade), uma das consequências são os estigmas sociais 

que, trazem aos excluídos uma imensa dor e cicatriz. Não quero conter abordar 

apenas noções de estigmas e relacioná-los àqueles que estão à margem da 

sociedade, embora sejam os que mais sofram, mas quero trazer uma nova 

concepção sobre os estigmas, aqueles que estão presentes no íntimo, na mente 

dos que buscam freneticamente adentrar ao padrão de normalidade, ao corpo 

perfeito. Rumo a essa missão quase impossível, senão impossível: “perfeição”, 

as pessoas acabam se submetendo a tantas cirurgias, procedimentos, dietas, 

exercícios, maquiagens, cremes, depilação, bronzeamento, e tantos outros que, 

num dado momento a cobrança social misturada à pressão psicológica resultam 

numa explosão de distúrbios psicossociais.  

Tomando como referência os estudos de Goffman (apud SOUZA & 

BRITO, 2014), a noção de estigma é compreendida como um atributo que 

implica desvalorização e situa a pessoa em uma posição de desvantagem.  A 

inferioridade e vergonha surgem como uma iminência central, quando o 
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indivíduo percebe que um dos seus próprios atributos é impuro e pode imaginar-

se como um portador dele.  

O termo estigma surgiu na Grécia e era utilizado para se referir a sinais 

corporais que evidenciavam algo mau sobre o status moral de quem os 

apresentava. Esses sinais serviam para avisar que a pessoa marcada era um 

escravo, um criminoso ou um traidor. Atualmente o termo estigma é utilizado de 

maneira semelhante ao sentido literal original, e caracteriza o indivíduo que está 

inabilitado para a aceitação social plena. (GOFFMAN, 1988) 

Lins de Barros (2004) elucida melhor a questão quando alega que a não 

aceitação do envelhecimento e os estigmas que ele traz, se deve ao fato da 

juventude ser a idade padrão da sociedade pós-moderna. A valorização da 

estética é extrema; o estereótipo de corpo da mulher deve ser magro, alto, 

cabelos lisos e jovialidade eterna. 

Segundo Souza & Brito (2014), os estigmas causam muitos problemas ao 

indivíduo, visto que a sociedade coloca barreiras que o impedem de obter as 

mesmas oportunidades que as outras pessoas, o que leva a perda da identidade 

social e uma imagem deteriorada de si. Segundo Andrade (2011), existem duas 

categorias nas quais o portador de estigma se enquadra: o desacreditado e 

o desacreditável. No primeiro, o estigma já é conhecido, aparente e visível, 

um exemplo, seria uma mulher gorda ou um ex presidiário, eles são o descrédito, 

difícil alguém acreditar que ela sairá dessa condição. Já no segundo caso, o 

(des)creditável, a pessoa não apresenta um estigma aparente, mas carrega 

alguma marca do passado em sua identidade, prova disso são os traumas 

emocionais. Os estigmas afetam a autoestima da pessoa, que passa a aceitar e 

concordar com as desqualificações sociais. São as marcas psíquicas, não 

perceptíveis a olho nu, mas estão presentes como quaisquer outras.  

“Uma corrente de teóricos acredita que, com tantos avanços femininos, a 

ditadura do corpo ideal é uma forma de ainda deter a mulher. E faz sentido, já 

que a maior parte acaba cedendo à pressão”, afirma a psicóloga Marjorie Vicente 

em uma matéria ao portal UOL. A TV e a publicidade usam a mulher gorda para 

apelos humorísticos, mas nunca como referencial de beleza. O “ser gorda” e “ser 

bonita” não podem habitar um mesmo corpo? Ser gorda não é normal na pós-

modernidade. A sociedade aliena as mulheres, e as que estão acima do peso 

http://mulher.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2013/10/10/novela-humilha-personagem-gorda-e-ensina-que-felicidade-depende-de-marido.htm
http://mulher.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2013/10/10/novela-humilha-personagem-gorda-e-ensina-que-felicidade-depende-de-marido.htm
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(IMC- índice de massa corporal - estabelecido mundialmente). Um IMC abaixo 

de 18 revela “baixo peso”, entre 18 e 25, “peso normal” e acima de 25, revela 

“acima do peso/obesidade”. Com isso, essas mulheres sofrem de estigmas, tais 

como: baleia, leitoa, elefante, pneu de trator, rolha de poço, entre outros. Abaixo, 

vemos uma figura comparativa entre duas barbies: sendo uma magra e outra 

gorda. Essa imagem repercutiu em todo mundo, gerando agressivas críticas à 

barbie considerada acima do peso. 

 

Disponível em: http://blogueirasfeministas.com/2014/03/a-ditadura-do-corpo-ideal-e-o-

preconceito-velado/  

Fig. 22 Barbie Plus Size, criada em 2011 pelo artista Bakalia para o “worth1000.com”, um site 

onde há concursos diários de criação de imagens. Ao lado, o padrão original da Barbie. Acesso 

em 16 de Dezembro 2015. 

Ser gorda é carregar um estigma? A resposta à pergunta vem do jornal O 

globo, de 19/01/2003; uma mulher alegou: “A gordura acabou com a minha vida”. 

Atualmente, parece existir apenas um tipo de corpo possível - o corpo magro. Se 

por um lado corpos magros são usados como referência para ascensão social, 

por outro, encontra-se o estigma que recai sobre outros tipos de corpos. Em 

nenhuma outra época, o ideal de corpo magro esteve tão em evidência como 

nos dias atuais. A sociedade pós-moderna transforma a gordura em um símbolo 

de falência moral, e a mulher gorda passa a ser vítima e a carregar muitos 

estigmas. A gordura denota descuido, preguiça, desleixo e falta de disciplina.  

http://blogueirasfeministas.com/2014/03/a-ditadura-do-corpo-ideal-e-o-preconceito-velado/
http://blogueirasfeministas.com/2014/03/a-ditadura-do-corpo-ideal-e-o-preconceito-velado/
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Os portadores desses estigmas, de feiura e gordura, acabam se isolando 

da sociedade, exemplos disso: evitam passar na catraca do ônibus, frequentar 

uma academia, sentar-se em uma cadeira que tenha braço ou até mesmo fazer 

refeições em público. Os olhos que pairam sobre essas pessoas, sem dúvida, 

de uma grande maioria, são olhos depreciativos, julgadores e condenadores.  

Resta-lhes aprender a conviver com os estigmas, ignorando-os; quando 

possuem uma boa constituição da identidade, ou deixando-se influenciar pelo 

massacre, decidindo reinventar e reconstruir seus corpos a partir do estereótipo 

de magreza, beleza e perfeição.  

O estudo não propõe uma apologia a gordura ou a magreza, embora haja 

casos de comprometimento da saúde nos dois casos, em extremos. Gordura em 

excesso, pode propiciar a aparição de diabetes, pressão alta, colesterol alterado. 

Enquanto que magreza em excesso, pode levar à desnutrição, quedas 

exageradas de cabelo, amenorreia, enfraquecimento das unhas e do sistema 

imunológico, entre outras.  

3.5 SOCIEDADE PÓS-MODERNA 

 

Frederic Jameson considera os anos 60 como o início da pós-

modernidade, entendida por ele como lógica cultural do capitalismo tardio. Mas 

apenas a partir da década de 70, a discussão sobre a pós-modernidade tornou-

se mais evidente. O desencanto começa com o pós-guerra e instaura uma série 

de crises sobre os conceitos do pensamento moderno. Kumar, chama à atenção 

para o prefixo “pós”, de “pós-modernidade”, alegando que ele pode significar um 

novo estado de coisas, no sentido do que vem depois; ou pode ser usado como 

o post de post-mortem, sugerindo fim, término, contraposição. Cabe-nos refletir 

se as novidades têm trazido mais benefícios ou malefícios as pessoas. 

David Lyon (2005) em seu livro “Pós-modernidade”, questiona se “ela é 

uma ideia, uma experiência cultural, uma condição social ou talvez uma 

combinação das três?”. Para o autor, o pós-moderno é uma forma de 

esgotamento da modernidade, e sugere uma distinção entre pós-modernismo (a 

ênfase se dá sobre o cultural), velhos costumes se abrem à novas ideias; e pós-

modernidade (a ênfase recai sobre o social). Lyon (2005) diz que a pós-
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moderniadde tem a ver com uma nova espécie de sociedade, cujos contornos 

se abrem ao novo estágio do capitalismo que está sendo inaugurado, havendo 

a proeminência das novas tecnologias de informação e comunicação, com 

amplas extensões devido à globalização e o consumismo que centraliza os 

meios de produção. Juvenal Arduini (2004) afirma que a pós-modernidade 

emergiu da insatisfação perante a modernidade, porém faz sua critica a ela: “há 

inegáveis avanços e selvagens retrocessos”. 

Baudrillard diz que “o lúdico do consumo tomou progressivamente o lugar 

do trágico da identidade”. A tendência pós-moderna segue o lema: “diz-me o que 

consomes e dir-te-ei quem és”. Ao que tudo indica, as pessoas são consumidas 

pelo ato de consumir, de possuir (poder) e o mais real: de aparentar (status), de 

querer ser o que não é. Não há interesse em construir uma identidade sólida, 

onde o que se tem dentro de cada pessoa reflete na sua imagem, ao contrário, 

a pós-modernidade permite máscaras, que o sujeito se mostre do jeito que ele 

quer que os outros o vejam. 

Segundo Hall (2006) a condição pós-moderna fragmenta o indivíduo e sua 

identidade. As transformações sociais implicam em mudanças pessoais, abala a 

ideia que temos de nós mesmos; fenômeno este que pode ser chamado de crise 

de identidade. Analisando o próprio modelo do paradigma moderno, é inerente 

à sua história uma espécie de dualismo entre fato e ideias. Neste sentido 

considera-se que, em decorrência da ideologia mecanicista, fruto de uma forte 

racionalidade científica, a ciência moderna veio substituir a relação entre 

Deus/homem, pela nova relação entre sujeito/objeto, não havendo desta forma 

mais lugar nem para o homem, que é posto no mesmo patamar que objeto e 

menos ainda para a vida e suas limitações. (JAPIASSU, 1985). 

Na pós-modernidade, segundo Silva (2001b), o corpo gere uma espécie 

de “arquétipo de felicidade”, fundamentado em uma neurose coletiva de culto ao 

corpo, que concatena no narcisismo. Oliveira (2008), também mostra essa 

mesma ideia, e ainda acrescenta o hedonismo, a busca pelo prazer, como 

característica do pós-modernismo. Segundo Costa (apud OLIVEIRA, 2008), a 

preocupação do sujeito deve caber no ‘que se pretende ser’. Na geração 

narcisista, o(s) outro(s) passa(m) a ser um meio de auto realização pessoal, 

afetiva, econômica e de bem-estar físico. O hedonismo faz parte dessa dinâmica 
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identitária. A relação entre o narcisismo, aquele que se ama ferozmente e o 

hedonismo, aquele que busca incessantemente o prazer, está na crença amor e 

amar-se é sinônimo de obter prazer.  

Lipovetsky, alega que a abertura para a pós-modernidade é a abertura 

para um “Império efêmero”, em que “A era do vazio” opera um sentimento de 

falta e de incerteza, como postula Zygmunt Bauman (1997); 

Precisamos aprender a viver sem essas garantias e conscientes 
de que nunca se oferecerão essas garantias – de uma sociedade 
perfeita, assim como um ser humano perfeito, não é perspectiva 
viável, ao passo que tentativas de provar o contrário acabam 
sendo mais crueldade que humanidade e certamente menor 

moralidade (p. 16). 

 

3.6 LIQUIDEZ SOCIAL 

A era em que vivemos é a era da liquidez, esse é o diagnóstico feito por 

Zygmunt Bauman, sociólogo polonês. De acordo com Bauman, os valores que a 

nossa cultura ocidental vive cada vez mais se diluem como água, que escorre 

das mãos. Esse processo simbólico de liquefação dos valores torna-nos frios, 

incapazes de nos relacionar com o "outro" apenas pelo que ele é, valorizando 

sua subjetividade, e sim, como queremos que o “outro” se apresente para nós, 

em busca da própria satisfação. Para ele, ser “pós-moderno” é reproduzir a 

ideologia da sociedade pós-moderna, que foge dos debates e relativiza a vida 

ao máximo; dentro disso não há regras que guiem seus indivíduos. 

Não somos mais uma sociedade em que os indivíduos sabem o seu 

destino desde o nascimento, agora escolhemos nosso futuro, nosso sexo, nosso 

cabelo, nossa aparência, enfim, não “somos” e sim “estamos”. Segundo Bauman 

(2001), as inúmeras esferas da sociedade passam por uma série de 

transformações cujas consequências esgarçam o tecido social, fazendo com que 

as instituições sociais percam a solidez e se liquefaçam. A modernidade líquida 

é assim o tempo do desapego, provisoriedade, individualização; tempo de 

liberdade e também de insegurança (BAUMAN, 2001). Sobre fluidez, destaca: 

Os fluidos se movem facilmente. Eles “fluem”, escorrem”, 
“esvaem-se”, “respingam”, “transbordam”, “vazam”, “inundam”, 
“borrifam”, “pingam”; são “filtrados”, “destilados”; diferentemente 
dos sólidos, não são facilmente contidos – contornam certos 
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obstáculos, dissolvem outros e invadem ou inundam seu 
caminho. Do encontro com os sólidos emergem intactos, 
enquanto os sólidos que encontraram, se permanecem sólidos, 
são alterados – ficam molhados ou encharcados. A 
extraordinária mobilidade dos fluidos é o que os associa à idéia 
de “leveza”. (Bauman, 2001, p.8) 

 
Um dos sintomas da "sociedade líquida" em que vivemos é a intolerância 

da massa social diante de tudo considerado diferente, “anormal”, que destoa dos 

padrões vigentes. Pessoas que não se enquadram, merecerem a reprovação 

imediata, o repúdio e o convite ostensivo (quase obrigatório) a adequar-se aos 

novos moldes. Consideramos que somente o igual é bom, belo e útil para nós.  

Esta é a lógica excludente da neurótica sociedade pós-moderna. 

Assim, na perspectiva de Bauman (2001), o sujeito da pós-modernidade 

líquida possui sentimentos como: aflição, insegurança, depressão, ansiedade e 

baixa autoestima, já que, permanentemente ameaçado pela possibilidade de se 

tornar supérfluo, lixo; ter a vida despedaçada por não fazer parte de um grupo.  

A “vantagem” que a tecnologia digital nos trouxe, segundo Bauman 

(2001), foi o distanciamento, o medo da aproximação e das consequências ruins 

de uma relação, dá ao sujeito pós-moderno a liberdade da midiatização através 

da tela de computador. Se porventura essa relação torna-se enfadonha, basta 

apertar um botão e excluir para sempre o contato dessa pessoa da lista. Os 

relacionamentos virtuais são superficiais e descartáveis, não exigem o 

compromisso efetivo de nenhuma das partes envolvidas. Bauman define os 

relacionamentos virtuais com o termo "relacionamento de bolso", pois podemos 

dispor deles quando necessário e depois tornar a guardá-los (Amor Líquido, p. 

10). 

Em “O mal-estar na pós-modernidade” (1998), Bauman faz analogia entre 

a identidade pós-moderna e o conceito de palimpsesto (texto que foi raspado do 

papel para dar lugar a outro), quando alega: 

Essa é a identidade que se ajusta ao mundo em que a arte de 
esquecer é um bem não menos, se não mais, importante do que 
a arte de memorizar, em que esquecer, mais do que aprender, é 
a condição de contínua adaptação, em que sempre novas coisas 
e pessoas entram e saem sem muita ou qualquer finalidade do 
campo de visão da inalterada câmara da atenção, e em que a 
própria memória é como uma fita de vídeo, sempre pronta a ser 
apagada a fim de receber novas imagens, e alardeando uma 
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garantia para toda a vida, exclusivamente graças a essa 
admirável perícia de uma incessante auto-obliteração. (Bauman 
1998, p. 36-37) 

  

 A citação acima indica que há mais prejuízos do que benefícios na 

construção da identidade na sociedade pós-moderna. Devido a liquefação 

(tornou-se líquido; mudança do sólido ao líquido através do calor, fusão) e ao 

descarte; tudo, inclusive a identidade, torna-se irrelevante muito rapidamente. A 

adaptação às novas tendências e à identidade da moda faz o indivíduo esquecer 

seu passado, culminando uma total inconstância e irreflexão daquilo que se quer 

ser a longo prazo, palavra, por sinal, quase extinta. Bauman fala que auto-

obliteração é arte para a sociedade pós-moderna, afinal, está sempre a destruir-

se a si mesma na incessante busca pela perfeição. 
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4. Transtornos Psicológicos 

Pensar sobre “transtorno” inicialmente nos dá a impressão de que algo se 

transviou, saiu de um padrão normal de funcionamento; no caso, tratando-se das 

disfunções do organismo humano poderíamos pensar também em “doença”. A 

Organização Mundial (2000) define saúde como "um estado de completo bem 

estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença ou 

enfermidade". Então, saúde é muito mais que o simples fato de não estar doente, 

como também, doença é muito mais que o simples fato de não podermos 

detectar uma causa física. Sabendo disso, dedicaremos esse capitulo para 

descrever e analisar algumas doenças de ordem psíquicas que são chamados 

de transtornos e/ou síndromes psicológicos. 

O ICD-10 (2010) afirma que o termo “transtorno” é usado para evitar 

problemas ainda maiores inerentes ao uso de termos como enfermidade e 

doença. “Transtorno” refere-se a presença de um conjunto de sintomas 

clinicamente identificáveis através do comportamento do indivíduo e está 

associado, na maioria dos casos, a um desconforto, sofrimento e a interferência 

nas relações pessoais. O desvio ou conflito social por si só, sem uma disfunção 

pessoal, não devem ser diagnosticados como transtorno mental. Os transtornos 

de personalidade também são considerados transtornos mentais em um nível 

clínico, conforme sua inclusão demonstrada no ICD-10.  

Um dado retirado do livro “Recursos da OMS sobre saúde mental, direitos 

humanos e legislação” (2005), fala dos riscos de incluir os transtornos de 

personalidade na legislação de saúde mental; porque muitos países tem usado 

o diagnóstico de transtorno de personalidade contra alguns grupos, 

principalmente contra mulheres jovens, sempre que estas não se conformam 

com as normas sociais, culturais e religiosas dominantes. Assim também 

dissidentes políticos e outras minorias são passíveis desse diagnóstico quando 

assumem posições contrárias às normas locais. 

O ser humano deve ser compreendido em duas dimensões básicas: seu 

funcionamento biológico e o conjunto de suas experiências interpessoais, que 

está diretamente ligada ao contexto social no qual o sujeito vive e foi formado. 

Pesquisadores em psicopatologia têm se interessado vivamente pela relação 
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entre os transtornos mentais e a cultura. Já se tem descritas algumas “síndromes 

culturalmente relacionadas”, tais síndromes seriam “próprias” de um grupo 

cultural e, de alguma forma, resultariam comportamentais específicos para se 

lidar com o sofrimento, característicos de cada cultura (Leff 1988, apud 

LANTÉRI-LAURA, 1994). Eis a pergunta: que tipos de transtornos e sofrimentos 

psíquicos temos vivido em nossa sociedade?  

Os transtornos mentais e de personalidade (comportamentais) devem 

constituir fenômenos claramente patológicos, ou seja, claramente identificáveis 

como uma desordem. Um comportamento anormal ou mudanças afetivas não 

caracterizam por si só a presença de distúrbio mental. Para serem categorizadas 

como transtornos, é preciso que essas “anormalidades” sejam recorrentes, a 

ponto de prejudicar o funcionamento pessoal do sujeito. Nem toda 

desestruturação humana denota distúrbio mental; os indivíduos podem sofrer 

angústia em virtude de algum fato isolado ou específico, como um luto, por 

exemplo. Há, portanto, diferença entre estado afetivo deprimido e depressão 

diagnosticável. 

A classificação de transtornos mentais e síndromes considera condições, 

sintomas e comportamentos, não indivíduos; estes podem sofrer um ou mais 

transtornos durante os períodos de vida. Portanto, não se deve demarcar ou 

colocar um ponto final ao histórico do sujeito. Uma pessoa nunca deve ser 

igualada a um distúrbio físico ou mental. A sigla ICD (em inglês: International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - ICD) fornece 

códigos relativos à classificação de doenças e uma grande variedade de 

sintomas para diversas doenças. Segue abaixo a classificação de transtornos 

mentais e comportamentais segundo a CID: 

Transtornos mentais orgânicos, inclusive os sintomáticos – exemplo: 

demência na doença de Alzheimer, delírio, síndrome amnésica, etc. 

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de substância 

psicoativa - por exemplo, intoxicação, abuso de álcool e substancias 

estimulantes. 

Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes. 
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Transtornos do humor (afetivos) - por exemplo, transtorno afetivo bipolar, 

distimia, hipomania, depressão. 

Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o “stress” e 

transtornos somatoformes, por exemplo: ansiedade generalizada, pânico, 

agorafobia, fuga dissociativa, somatização, neurastenia, etc. 

Síndromes comportamentais associadas a disfunções fisiológicas e a 

fatores físicos, por exemplo: transtornos alimentares, bulimia, anorexia, terrores 

noturnos, disfunção sexual sem causa orgânica, etc. 

Transtornos de personalidade e do comportamento do adulto - por 

exemplo: paranoide, antissocial, limítrofe, esquiva, pedofilia, sadomasoquismo, 

necrofilia, transexualismo, entre outros. 

Retardo mental - por exemplo: leve, moderado, grave, profundo, outro 

retardo mental e não especificado. 

Transtornos do desenvolvimento psicológico - por exemplo: prejuízo da 

fala, linguagem, dislexia, autismo, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, 

entre outros. 

Transtornos do comportamento e transtornos emocionais que aparecem 

habitualmente durante a infância e a adolescência - por exemplo, transtornos 

hipercinéticos, TDAH, tiques, gagueiras, estereotipia motora, linguagem 

precipitada, etc. 

Transtorno mental não especificado ou presente em outra parte que não 

essas relatadas. 

É possível notar através das classificações que muitos distúrbios mentais 

são de ordem orgânica, ou seja, suas causas são determinadas por uma 

irregularidade física, porém, outros são de ordem afetiva, emocional 

(psicológica). Delimitaremos estudar os principais distúrbios psicossociais 

relacionados à autoimagem e autoestima da mulher no contexto pós-moderno. 
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4.1 IDENTIDADE E PERSONALIDADE 

Já discutimos a questão da imagem, da autoimagem e da autoestima. 

Dissemos genericamente o quanto essas representações afetam a identidade e 

do processo em que a criança começa a se diferenciar do outro e formar o seu 

“eu”. Mais detalhadamente discorreremos sobre os pensamentos de vários 

teóricos no que se refere à formação da identidade e o desenvolvimento 

psicossocial. 

A palavra identidade nos remete a dois sentidos: o primeiro trata-se da 

diferença, da alteridade, isto é, o que me difere dos outros (demais); e o segundo 

termo trata justamente do oposto, que seria "tornar igual a”. Ao mesmo tempo 

em que necessitamos ser únicos, queremos ser iguais, nos identificar com o 

outro. É esta conclusão mais coerente a que muitos teóricos chegaram. 

Para Erikson (1972), identidade significa definir quem a pessoa é, quais 

são seus valores e objetivos de vida. O autor entende que identidade é uma 

concepção de si mesmo, composta de valores, crenças e metas com os quais o 

indivíduo está solidamente comprometido. A formação da identidade recebe a 

influência de fatores intrapessoais (capacidades inatas do indivíduo e a relação 

consigo mesmo, com sua personalidade); de fatores interpessoais (relação com 

outras pessoas) e de fatores culturais (convívio com o meio social, tanto a nível 

global, político e econômico). 

A Psicologia entende a identidade como “a consciência de si como 

individualidade, singularidade, dotada de uma certa constância e de uma certa 

unicidade”. (Lipiansky, 1992, apud MOREIRA & OLIVEIRA, 2000). Segundo 

Goffman (apud NUNES, 1986), em uma concepção mais sociológica, “a 

identidade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos 

considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas 

categorias”. Não construímos nossa identidade apenas por atributos presentes 

no nascimento, mas de uma forma dinâmica e dialética. Entre o “eu e os outros” 

a identidade pode ser mantida, anulada, modificada ou mesmo remodelada.  

Para Levisky (1998), a identidade como um aspecto da personalidade 

pode ser compreendida como a resultante de uma multiplicidade de identidades 

parciais. A personalidade é o processo resultante das relações objetivas e 
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subjetivas do indivíduo, que, inserido na sociedade (condição fundamental) 

diferencia-se de todos os outros, a ponto de ser único. A personalidade, como 

Seve (1979, p. 390) sugere, é o resultado da luta entre o indivíduo e a sociedade, 

em que o primeiro se diferencia do segundo a partir do seu modo de existir. 

Para Vygotski (1996), a personalidade é um sistema psicológico 

integrado, indissolúvel e estável, mas de forma alguma estático. A constituição 

da personalidade se dá através da relação de interdependência das funções 

psíquicas, tais como: emoções, afetos, inconsciente e consciência. Martin Baró 

(apud GONZÁLES-REY, 2003, p. 201) diz que a identidade é “produto da 

sociedade e produto da ação do próprio indivíduo”.  Ela “se forma na confluência 

de uma série de forças sociais que operam sobre o indivíduo e diante das quais 

o indivíduo atua e faz a si mesmo”. 

O modo, muitas vezes, como eu me vejo (eu imaginário) não condiz com 

a forma como sou visto (eu real) e menos ainda com a forma como gostaria de 

me apresentar (eu ideal). Na pós-modernidade é visível a necessidade de não 

considerar a identidade como uma instância fixa, constante e estática. O 

modismo está em “ser o não ser”. Ter uma identidade é, ao mesmo tempo, ser 

alguém único, com características indissociadas e ser alguém igual aos outros, 

no sentido de compartilhar os mesmos valores sociais com o grupo. Como afirma 

Lipiansky (apud MOREIRA & OLIVEIRA, 2000):  

O sentido de identidade se inscreve numa tensão e numa 
homologia entre o indivíduo e o grupo, entre as necessidades 
internas e as influências sociais, entre singularidade e 

pluralidade. 

Para Ciampa (1999), os papéis que o indivíduo assume ao longo da vida 

fazem parte da construção de sua identidade, e pressupõe que o próprio 

indivíduo idealize e desempenhe um papel social. Assim, a identidade é posta e 

reposta continuamente. O sujeito vivencia ao mesmo tempo vários papéis, o que 

o torna um personagem da vida, que sempre se metamorfoseia de acordo com 

as condições históricas e sociais a que está submetido. Essa afirmação nos 

remete a ideia de fluidez na obra de Bauman.  

Tratando desse termo dentro da psicanalise, ao procurar pela palavra 

“Identidade”, em três dos principais dicionários dedicados à psicanálise 
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(Kaufmann, 1996; Laplance; Pontalis, s/d; Roudisnesco; Plon, 1998), não há 

quase nada a encontrar. A noção está ligada a identidade de percepção e de 

identidade de pensamento. Freud não se apossou da palavra identidade para 

expressar aquilo que é do sujeito, mas o termo “eu”. Em 1915, Freud diz que o 

eu não é uma realidade em si, mas origina-se a partir do outro, do processo de 

alteridade. Surge o eu ideal, ideal de eu e precipitado de identificações. "Sobre 

o narcisismo", Freud (1915/1996) dá uma definição mais explícita ao eu. No 

momento inicial da vida, há o "autoerotismo", o movimento livre da pulsão, que 

seria anárquico. Não há ainda uma compreensão da imagem de si, do seu corpo 

ao qual há um investimento. Temos então o "narcisismo primário", em que a 

criança investe em si, abrindo terreno para o "narcisismo secundário", quando a 

pulsão passa a ser direcionada também aos objetos (outro). 

O Eu ideal é fruto dos investimentos libidinais que acompanham o sujeito 

desde a infância, mas que são confrontadas a partir de exigências mais intensas 

ao eu, trazendo a necessidade do recalque e a inversão do Eu ideal para o ideal 

de Eu. É como se o Eu ideal fosse o que quero para mim e o ideal de Eu o que 

os outros querem de mim, já pressupõe uma construção e identificação de um 

Outro, do social, que marca o sujeito. A construção do eu ocorre paulatinamente, 

ligado à consciência e ao inconsciente. Seria a parte do inconsciente que se 

modificou pela proximidade e influência do mundo externo, ou seja, desde 

sempre. 

Diferenciando termos tão semelhantes como individualidade, 

subjetividade, personalidade e identidade. Segundo Silva (2009), individualidade 

é a herança biológica do ser humano, cada um é único; subjetividade se refere 

ao processo de apropriação da realidade objetiva (social), visão que cada um 

carrega do mundo. E personalidade refere-se à junção da individualidade e da 

subjetividade, sendo o desenvolvimento histórico-social, “o tecido” que possibilita 

a constituição da personalidade/identidade, ou seja, o que está entre o mundo e 

eu. Portanto, o indivíduo maduro psicologicamente busca a homeostase de sua 

personalidade; tem consciência que para sua formação dependem diversos 

fatores, inclusive os sociais. Compreender as influências externas e adequá-las 

à própria subjetividade parece mais sensato do que nadar em um mar onde as 

ondas o carregam conforme o ritmo da maré.  
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4.2 TRANSTORNOS DE ANSIEDADE  

Sentir-se ansioso durante alguma experiência de vida é normal, é uma 

resposta comum a qualquer ser humano frente a um estímulo ameaçador. 

Porém, quando não há um objeto ameaçador ou motivos reais e proporcionais 

para isso, dizemos que ela é patológica. As manifestações patológicas mais 

comuns de ansiedade são: transtorno de pânico, transtornos fóbicos, transtorno 

obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de 

ansiedade generalizada. Nos transtornos de ansiedade as pessoas não perdem 

a capacidade para distinguir o real do imaginado, mas não conseguem controlar 

seus sintomas. Alguns reconhecem que o que sentem não é justificável em face 

do que está acontecendo. 

Sigmund Freud (1836-1939) em seu trabalho clínico sistematizou o estudo 

dos transtornos de ansiedade. Freud descreveu quadros clínicos de pacientes 

com disfunções relacionadas a ansiedade, denominando-os crise aguda de 

angústia, neurose de angústia e expectativa ansiosa. (Landeira-Fernandez & 

Cruz, 2007). Os principais sintomas presentes nos indivíduos com transtorno de 

ansiedade são: taquicardia, respostas galvânicas da pele, hiperventilação, 

sensações de afogamento ou sufocamento, sudorese, dores e tremores, 

redução na eficiência comportamental, decréscimo em habilidades sociais, 

dificuldade de concentração, respostas de esquiva e/ou fuga, angústia, 

apreensão, medo, insegurança, mal-estar indefinido, etc. (GENTIL 1997). 

Não é incomum vermos pessoas apresentando um ou mais sintomas 

desses. Também não é à toa que ouvimos a seguinte frase: “a ansiedade é o 

mal do século!”. Estudando as causas sociais e as múltiplas influências, a 

chamada Era da Informação (tamanha quantidade de informação disponível e 

acessível as pessoas) provoca-nos a sensação de não saber, não estar “por 

dentro da situação”; também pudera, a velocidade em que as informações 

aparecem e desaparecem, gera a ansiedade de estar sempre on-line, ligado em 

tudo e, como isso é impossível, entra o sentimento de frustração, apreensão, 

insegurança, incapacidade que, aos poucos, vão se transformando em uma 

ansiedade patológica. Ninguém duvida dos benefícios que a tecnologia da 

informação trouxe a todos, mas muitos indivíduos não tem se relacionado bem 

quanto ao excesso e o uso das informações. 
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O tempo todo as TVs, revistas e propagandas expõem às mulheres aos 

belos e famosos corpos esculturais. Isso acaba acendendo uma comparação 

injusta, onde nós, reles mortais, saímos perdendo. O filósofo Christian Perring 

Professor e filósofo da Universidade de Dowling (N.Y), estuda a relação entre 

psiquiatria e filosofia. Em uma entrevista para a revista brasileira 

Superinteressante, publicada em nov. de 2008, ele diz que “nos comparamos 

com quem é bem-sucedido e maravilhoso. Infelizmente, não estamos 

preparados para viver com um grupo de comparação tão grande, e o resultado 

é que ficamos ansiosos e com baixa autoestima”. A mulher, ao ver uma mulher 

bonita, de corpo atraente, quase imediatamente ocorre (nem todas, mas com 

uma grande maioria) o pensamento em querer ser igual, suscitando um desejo 

(inveja) de ser/ter o que não é/tem. E é nesse sentido que podemos relacionar a 

ansiedade, pós-modernidade e a autoimagem. O desejo de mudar o corpo e a 

aparência trazem uma insatisfação constante à própria autoimagem da mulher, 

gerando uma grande ansiedade que, muitas vezes não desaparece, mesmo 

após um procedimento estético.  

As imagens de mulheres perfeitas são veiculadas a todo instante, resta 

duas alternativas: lidar com a ansiedade e correr o risco da insignificância e/ou 

estigmas sociais, ou submeter-se a ansiedade, inexistindo, adoecendo e se 

transformando no produto de consumo altamente desejado e comercializado na 

pós-modernidade. Uma explicação de como perseguimos os objetivos culturais 

está na desapropriação de nossa identidade/imagem por uma nova, moldada 

pela sociedade.  Marx afirma que "o mundo é o corpo do ser humano e que, 

tendo projetado seu corpo no mundo construído, os homens e as mulheres são 

eles mesmos descorporificados, espiritualizadados" (SCARRY, 1987).  

 

4.3 TRANSTORNO DE HUMOR 

No século XIX, Emil Kraeplin apresentou o conceito de “depressões” 

semelhantemente à forma que são explicadas no tempos atuais. Ele acabou 

introduzindo o termo Psicose Maníaco-Depressiva, conhecida atualmente como 

Transtorno de Humor Bipolar. Ao final do século XIX, a ideia de que os estados 

depressivos não tinham somente causas orgânicas foi fortalecida, e então 
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surgiram diferentes tipos de depressão: a depressão reativa, neurótica, de 

esgotamento, entre outras. Em 1993, a CID-10 começou a adotar critérios para 

classificar as depressões, que se enquadrou em “transtornos de humor”.  

Os principais TH’s, associados a autoimagem da mulher são: depressão, 

distimia e transtorno de humor bipolar. O transtorno bipolar é uma doença 

caracterizada pela alternância de humor: ora ocorrem episódios de euforia, ora 

de depressão. A distimia se refere a um mal humor crônico. Depressão típica se 

caracteriza por uma tristeza patológica sem causas identificáveis, há falta de 

motivação e ânimo para realizar até as tarefas do dia a dia.  

O humor tem uma função adaptativa ao meio. Quando há um transtorno 

de humor a pessoa interpreta o ambiente de forma distorcida. As reações variam 

desde físicas (calor, dor, frio) à psíquicas (tristeza, alegria, ansiedade) (NARDI, 

2006). Beck (1997) cita o conceito de tríade cognitiva para explicar a depressão. 

O primeiro gira em torno da visão negativa que o sujeito tem de si mesmo, se vê 

cheio de defeitos. O segundo é a tendência em interpretar suas experiências de 

forma negativa, o sujeito vê o mundo e suas exigências impossíveis de serem 

atingidas. O terceiro componente consiste numa visão negativa de futuro, faz 

projeções catastróficas antecipando seu sofrimento e dificuldades. 

Todos esses transtornos interligam processos psíquicos aos somáticos, e 

vice versa, e são chamados “psicossomáticos”, que Freud tão bem elucidou em 

seus estudos. Pressupõe Mello Filho (apud LUDWIG et al., 2006), que o 

adoecimento é uma concretização no corpo de algo não simbolizado e elaborado 

no plano psíquico, assim, o psiquismo projeta através do corpo seu sofrimento. 

A imagem corporal e autoestima estabelecem uma relação de causa e efeito e 

podem ser profundamente afetadas quando os aspectos que as envolvem estão 

deturpados, inclusive, os órgãos do sentido. Segundo André (2006), manter a 

boa autoestima é importante para a saúde psíquica, mas nem sempre é fácil 

valorizar-se, principalmente em uma era onde o valor das coisas imateriais 

sucumbe aos materiais. Situações de crise ou de fracasso são propícias para 

desencadear quadros patológicos de humor. 
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A OMS (Organização Mundial da Saúde, 2011) prevê que a depressão 

será o principal mal do planeta em 2030; e ainda, para cada homem com 

depressão, há duas mulheres que sofrem desse mal. Os motivos, segundo 

estatísticas da ONU (Organização das Nações Unidas, 2011) seriam: 

dependência econômica, exaustão, medo, sobrecarga, violência doméstica e 

civil. Teoricamente, as mulheres tiveram seus direitos igualados aos homens, 

porém a realidade ainda mostra uma submissão à figura masculina, lembrando-

nos de algo que queremos esquecer e abolir de vez: o patriarcado.  

Não é difícil relacionar depressão e busca pelo corpo ideal. Quando este 

corpo ideal está muito distante, que é o caso do sobrepeso e obesidade, as 

probabilidades de desenvolver um estado depressivo e uma depressão crônica, 

tornam-se ainda maiores Segundo Martins (2012), comparar depressão e 

obesidade coincide em dizer que a mulher obesa sente uma desvalorização da 

autoimagem, há uma diminuição da sua autoestima e do seu bem-estar e o 

aumento de uma inadequação social, com uma consequente degradação da 

relação interpessoal. A relação entre a obesidade e a depressão ainda é incerta 

e os resultados relatados não têm sido consensuais. Fandiño & Apolinário 

(2006), alegam que a ocorrência dessa psicopatologia pode estar relacionada às 

tentativas frustradas para perder peso e às dificuldades no controle do 

comportamento alimentar enfrentadas pelas mulheres obesas, bem como à 

avaliação negativa em relação à própria imagem corporal. 

As preocupações excessivas com a aparência física podem resultar em 

distúrbios da autoimagem em duas dimensões: perceptiva e atitudinal. A primeira 

refere-se à precisão com que o indivíduo estima o tamanho e a forma do próprio 

corpo. Ele pode indicar uma falha nas medidas, subestimá-las ou superestimá-

las, o que caracteriza uma distorção na percepção corporal. Já a segunda diz 

respeito às atitudes e sentimentos relacionados ao próprio corpo, decorrentes da 

satisfação ou insatisfação com a própria imagem (Gardner & Brown, 2010).  

Há indivíduos, por exemplo, que se submetem à cirurgia bariátrica mais 

por uma imposição social do que por si próprio. O descontentamento relacionado 

ao corpo advém dos padrões socioculturais de magreza valorizados na pós-

modernidade e dos estigmas contra a obesidade. O excesso de peso é um dos 
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fatores que exercem maior impacto em uma autoimagem negativa, considerando 

que o bem-estar psíquico no contexto em que vivemos depende cada vez mais 

da "medida" corpórea (Anderson et. al, 2002). Estudos realizados por 

pesquisadores, tais como Melo, Serra, Cunha; Tosetto e Júnior (2008-2010), tem 

correlacionado sintomas como angústia, culpa, depressão, baixa autoestima, 

vergonha, timidez e ansiedade à obesidade, bem como aparecem mais 

frequentemente em mulheres  

O transtorno depressivo aparece mais frequentemente em mulheres que 

fogem ao modelo de corpo tipo “modelo”, como o próprio nome já o sugere. Além 

de sofrer a não aceitação social, são julgadas e sentenciadas a procurar meios 

de aniquilar suas “gorduras”, senão correm o risco de sofrer as brutas 

consequências, muitas vezes, estigmas, estereótipos, distanciamento e 

isolamento social, gerando uma profunda tristeza, chegando a pensar (em casos 

mais graves) que não faz mais sentido viver, planejando e/ou executando o plano 

de retirar a própria vida.   

4.4 TRANSTORNO DE PERSONALIDADE 

O DSM-IV define os Transtornos de Personalidade como "um padrão de 

vida interna ou comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas 

culturais do indivíduo, manifestado em duas (ou mais) das seguintes áreas: 

cognição (modo de perceber a interpretar a si mesmo, outras pessoas e 

eventos), afetividade (amplitude, intensidade, labilidade e adequação da 

resposta emocional), funcionamento interpessoal e controle dos impulsos" [APA, 

1994]. A CID-10 os define como "perturbação grave da constituição 

caracterológica e das tendências comportamentais do indivíduo, usualmente 

envolvendo várias áreas da personalidade e quase sempre associado à 

considerável ruptura pessoal e social" [OMS, 1993]. Embora a presença de 

traços anormais possam ser observados desde a infância, somente na fase 

adulta é possível caracterizar um transtorno de personalidade como fixa do 

caráter. O DSM-IV [APA, 1994] considera a idade limítrofe como sendo os 18 

anos, e a CID-10 [OMS, 1993] a idade de 16-17 anos. 

Na CID-10 os transtornos de personalidade estão classificados em oito 

categorias específicas: paranóide; esquizóide; antissocial; emocionalmente 
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instável (subdividida em tipo impulsivo e tipo borderline); histriônica; anancástica 

(obsessivo-compulsiva); ansiosa ou evitativa; dependente. No DSM-IV eles se 

dividem em três grupos: Grupo A - paranóides, esquizóides e esquizotípicos, o 

chamado grupo dos excêntricos; grupo B – anti-socias, fronteiriços, histriônicos 

e narcisísticos, o chamado grupo dos dramáticos, e o Grupo C - evitativos, 

dependentes e obsessivo-compulsivos, o chamado grupo dos ansiosos. 

Observa-se que a ansiedade pode ser um dos sintomas dos transtornos de 

personalidade, sem necessariamente caracterizar transtorno de ansiedade.  

Vamos começar por uma breve explicação de cada transtorno de 

personalidade. O traço mais marcante no tipo paranoide talvez seja a 

desconfiança, uma preocupação exagerada em relação a lealdade e fidelidade 

dos parceiros e amigos; acreditam que tem sempre alguém conspirando contra 

eles. No tipo esquizoide, a pessoa demonstra extravagância, tanto na aparência 

quanto no comportamento; acha que consegue prever as coisas, sustenta 

superstições; além de ser ansiosa e não ter amigos íntimos. No tipo antissocial, 

tem dificuldade em seguir normas, podem demonstrar falsidade e quando 

acreditam que estão expostos demais, costumam ficar agressivos; podem 

também não demonstrar remorso e se mostrar bons sedutores. No tipo 

borderline, demonstram mudança drástica de humor e evitam a qualquer custo 

o abandono, seus relacionamentos ora são instáveis ora intensos demais; tem 

pensamentos suicidas e de automutilação.  

A do tipo histriônica, a pessoa quer ser o centro das atenções o tempo 

todo, usa a aparência física para chamar a atenção e dramatiza emoções, 

acredita também que suas relações são mais íntimas que a realidade, e faz 

discursos carentes. Anancástica ou obsessivo-comupulsivo, caracteriza-se por 

excesso de cuidado com regras, organização e horários; mostram muita 

teimosia, perfeccionismo, além de acumular e não delegar tarefas, costumam 

ser avarentos. No tipo evitativo, o sujeito evita ao máximo contato interpessoal, 

são reservados mesmo em relacionamentos íntimos por medo e por vergonha, 

acreditam ser inferiores aos demais, não se expõem a novas experiências e 

preocupam-se muito com críticas e rejeições. No tipo dependente a pessoa tem 

dificuldade de tomar decisão sozinho, entregam suas vidas na mão do outro, 
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raramente expressam sua opinião ou apresentam iniciativa, não conseguem ficar 

sozinhas, tem medo do abandono e fazem de tudo para ganhar carinho.  

Se pensarmos em alguns fatos da vida, entenderemos que até certo ponto 

é normal a presença de muitos desses comportamentos, mas a diferença entre 

o normal e o patológico está na frequência e nos múltiplos sintomas que cercam 

o transtorno. Etcoff, Orbach, Scott, & D’Agostino (2004) pesquisaram a 

importância da beleza para as mulheres. O estudo foi realizado em 10 países 

(Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, Itália, França, Portugal, Escócia, 

Brasil, Argentina e Japão) com 3.300 mulheres entre 18 e 64 anos, entre 

fevereiro e março de 2004. Os resultados mostraram em primeiro lugar que as 

mulheres estão menos satisfeitas com sua beleza do que com todas as 

dimensões de sua vida, a aparência física é importante na avaliação própria e 

dos outros; a maioria das participantes gostaria de se sentir e ser percebida 

como bela. Quase metade (48%) das mulheres que participaram do estudo 

concordou com a frase: “quando me sinto menos bonita, me sinto pior em relação 

a mim mesma”; o que ilustra o impacto da avaliação da beleza na autoestima e 

também na personalidade. Mais da metade (68%) das mulheres concordaram 

plenamente que a mídia e os anúncios mostram padrões de beleza irreais e que 

a maioria das mulheres nunca os alcançará. Dados da pesquisa mostraram que 

os ideais de aparência física levam muitas mulheres a cometerem absurdos para 

alcançá-los, quer seja a magreza das modelos ou as formas musculosas. 

Apenas 2% da amostra usou a palavra “bela” para descrever sua aparência 

física, uma porcentagem muito baixa. 

A autoestima está diretamente ligada a personalidade, porque se um 

indivíduo não está se sentindo bem ele abre um precedente em sua subjetividade 

para uma flutuação e instabilidade. Não que tenhamos uma personalidade para 

o resto da vida sem mudanças, mas o sujeito se perde, não consegue identificar 

e diferenciar seus sentimentos e desejos aos advindos do meio. Abrem 

precedente para criar sua personalidade baseado no que a sociedade considera 

valioso. Logo, até as sensações podem ser afetadas pela forma como uma 

pessoa acredita que os outros examinam o seu corpo (Ricciardelli & Clow, 2009). 

Segundo Bauman (2004), apesar da sensação de “escolha” que a sociedade de 

consumo oferece, todas as opções são pré-moldadas e pré-escritas pela mídia, 
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ou seja, a veiculação da imagem de um corpo altamente “desejável” desperta 

nas mulheres a fantasia de possuir um “maior valor de mercado”. 

Christopher Lasch, (1983) afirma que nos tornamos “a cultura do 

narcisismo” em suas várias vertentes, ao vivenciar a espetacularização 

generalizada (Guy Debord), a tirania da intimidade (Richard Sennett), a liquidez 

das relações (Zygmunt Bauman) e a localização da verdade na sexualidade 

(Michel Foucault): “Estar insatisfeito com a própria imagem é, em muitos 

sentidos, querer ‘ser outro’, e isso é uma das formas mais contemporâneas de 

querer, ou seja, de desejar”. "Relações baseadas na glória refletida, na 

necessidade de admirar e ser admirado, são fugazes e inconsistentes”. 

Christopher Lasch. 

Para explicar melhor a frase acima de Lasch, vejamos os principais 

conceitos dos autores citados. A começar pela “espetacularização midiática”, 

discutida pelo crítico Guy Debord, no livro “A Sociedade do Espetáculo”. Para o 

autor francês, o capitalismo é um dos grandes problemas da sociedade. 

Defendendo o pensamento marxista, concentrou-se na crítica radical à 

apresentação (imagens) das mercadorias e sua produção. O autor é contra a 

presença de imagens na sociedade porque elas podem induzir à passividade e 

à aceitação do capitalismo. A teatralidade e a representação mediam as 

relações. O natural e autêntico se tornaram ilusão. “O espetáculo não é um 

conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por 

imagens” (DEBORD, 1997:14). Debord tem a visão de que as relações entre as 

pessoas não são autênticas, elas nada mais são que uma imagem e, 

acrescentando, tem de ser bonita. 

As artimanhas do espetáculo levam o público a uma alienação. A 

sociedade capitalista consegue lucros imensos, enquanto este espetáculo 

permanecer na mente das pessoas. Debord salienta que o espetáculo induz o 

homem apenas a dizer “sim” e a não duvidar das informações. “O espetáculo se 

apresenta como uma enorme positividade, indiscutível e inacessível. Não diz 

nada além de ‘o que aparece é bom, o que é bom aparece’” (DEBORD, 1997: 

16-17). Quando a mídia mostra “o que é bom” imprime valores que devem ser 

contemplados, incutindo sonhos e desejos no espectador/ consumidor. 
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Richard Sennett (1988) fala em seu livro “O declínio do homem público: 

as tiranias da intimidade” que os principais males da sociedade são narcisismo 

e apatia política, e resultam do declínio da vida pública, uma vez que as pessoas 

só podem ser socializáveis quando possuem algum resguardo uma das outras. 

Para haver relações interpessoais tornou-se imprescindíveis alguns rituais de 

comportamento. “No mundo do ‘eu me amo’, do narcisismo desvairado, a 

privatização da existência assumiu proporções tais que, o eu constantemente 

invade o já tão depauperado espaço do outro. Ser outro hoje em dia é duro, 

nesse bulevar de vitrines do ego”. O indivíduo opera um recuo em relação a si 

mesmo como tentativa de se proteger de um meio externo que não lhe oferece 

mais um amparo simbólico (SENNET, 1988; GARCIA, 2011), 

A confusão na vida pública e na privada, é que tudo de ordem particular 

está se tornando público, através da mídia (e vice-versa). Sennett acusa a 

sociedade moderna pelo esvaziamento da esfera pública baseada na 

hipervalorização da intimidade, da privacidade e do silêncio (lembrei-me do 

BBB). Uma das grandes influências sobre a “privatização”, para o autor, foram 

as novas formas de comércio capitalista. A “fetichização da mercadoria” iludiam 

o comprador de que tais mercadorias iriam modificar suas personalidades. A 

personalidade passa a ser o princípio social e os códigos pessoais passaram a 

ser vistos como símbolos psicológicos. A partir daí tudo que era pessoal corria o 

risco de ser exposto, e a única forma de se proteger contra isso era a própria 

supressão dos sentimentos e o refúgio na família. A vida das pessoas 

transformou-se em duas vertentes: o palco (a vida pública) e os bastidores (a 

vida privada). Os homens “estavam se tornando atores mais sérios e menos 

expressivos do que seus antepassados” (SENNETT, 1988).  

Muitas teorias de Michel Foucault merecem atenção, mas destacaremos 

as de maior relevância ao estudo, que são “Vigiar e punir” e “A história da 

sexualidade”. Segundo Foucault (1999), para a perpetuação, a sociedade cria 

regras para que os corpos sejam modelados e úteis, pois precisa deles dóceis e 

domesticados. É a teoria do vigiar e punir A outra teoria baseia-se em que a 

sociedade ocidental ligou através do cristianismo, durante séculos, o sexo à 

busca da verdade. A igreja abordava a sexualidade somente para proibi-la, o que 

gerou muitas repressões. Diz ainda que vivemos em uma sociedade que produz 
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discursos tidos como verdades, e que isso amplia ainda mais o poder social 

sobre os indivíduos. Segundo ele, o conceito de poder está entranhado em todas 

as pessoas pois faz parte do que ele chamou de “disciplina” social. Assim, 

considera o poder como algo não só repressor, mas também criador de 

verdades. Em outras palavras, as disciplinas atuam sobre o corpo individual, e a 

biopolítica sobre o corpo coletivo, a população (FOUCAULT,1999b). 

De acordo com Michel Foucault (2004) existe uma relação íntima entre o 

conhecimento e o poder dentro da coletividade, ou seja, o discurso que influencia 

é sempre daquele que detém o saber. Além disso, ele diz que a vida individual é 

determinada pelas ideias da classe superior, que domina ideologicamente a 

sociedade. Abaixo o filósofo nos dá um adendo do quão frágil e dominados 

somos: 

Temos consciência de que não temos o direito de dizer o que 
nos apetece, que não podemos falar de tudo em qualquer 
circunstância, que quem quer que seja, finalmente, não pode 
falar do que quer que seja. (FOUCAULT, 2004, p. 2) 

 

Cabe a pergunta: que relação todas essas teorias tem com a 

personalidade e seus transtornos? A resposta é simples. Elas não tratam da 

personalidade em si, mas abrem campo para uma análise dos fatores que 

influenciam diretamente à identidade do sujeito. Seja na cultura atual onde o 

narcisismo "tem mais em comum com o ódio voltado para o próprio indivíduo do 

que com auto-admiração" (LASCH, 1983, p.56). Uma indiferença ao próprio eu 

não deixa de ser uma manifestação de hostilidade a si mesmo e obstrui a visão 

e busca pela felicidade. Conforme nos lembra Freud (apud CANIATO & 

NASCIMENTO, 2010), “nossa felicidade e mesmo nossa saúde depende 

diretamente da capacidade de amar”. Em uma cultura que desencoraja e mesmo 

impede esse tipo de vínculo, teremos indivíduos cada vez mais solitários. Se 

para amar ao outro é imprescindível amar a si primeiro e, se o sujeito pós 

moderno se torna cada vez mais incapaz de amar alguém, como poderá amar a 

si mesmo? Aparências desse engrandecimento encobrem que “o novo Narciso 

olha para o seu próprio reflexo, não tanto por admiração, mas por uma 
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incessante procura de imperfeiçoes, sinais de fadiga, decadência” (LASCH, 

1983, p.123). 

4.5 TRANSTORNO DISMÓRFICO CORPORAL 

 

 

Disponível: http://lounge.obviousmag.org/cafe_amargo/2012/11/o-que-ha-de-comum-entre-

peter-paul-rubens-e-drummond.html   

Fig. 23 As Três Graças (1639) de Peter Paul Rubens.  Acesso em 13 de janeiro de 2016. 

 

Um doutor em estética do corpo, ao visitar o Museu do Prado, 
em Madri, achou que as Três Graças, na tela de Rubens, sofriam 
de celulite, mais acentuada na Graça do centro. Procurou o 
diretor do museu e sugeriu-lhe que o quadro fosse submetido a 
tratamento especial, de modo a ajustar os nus femininos aos 
cânones de beleza e higidez que hoje cultuamos. O diretor 
ouviu-o polidamente e respondeu que nada havia a fazer, pois 
as obras-primas do passado são intocáveis, salvo quando 
acidente ou atentado tornam imperativa a restauração. Além do 
mais, pode ser que no século XVII o que hoje chamamos de 
celulite fosse uma graça suplementar. À noite, o esteta 
inconformado tentou penetrar no museu, foi impedido e preso. 
Interrogado, explicou que queria raptar o quadro e confiá-lo a 

http://lounge.obviousmag.org/cafe_amargo/2012/11/o-que-ha-de-comum-entre-peter-paul-rubens-e-drummond.html
http://lounge.obviousmag.org/cafe_amargo/2012/11/o-que-ha-de-comum-entre-peter-paul-rubens-e-drummond.html


98 
 

famoso especialista em cirurgia plástica, pois o caso não era de 
restauração nem de regime alimentar. Seria a primeira vez em 
que uma obra de arte receberia tratamento médico 
especializado, feito o qual tornaria ao museu. O homem foi 
mandado embora, com a advertência de que sua presença não 
seria mais tolerada em museus espanhóis. E aconselhado a 
frequentar assiduamente as praias, para se habituar às 
imperfeições do corpo humano, que formam a perfeição relativa. 

Carlos Drummond de Andrade. Contos Plausíveis, p. 49, 
2012, Companhia das Letras (apud MORIYAMA, 2003). 

          
Apesar de ser apenas um conto, o escritor Carlos Drummond levanta 

muito bem a ideia de que a perfeição corporal tão almejada nos dias atuais não 

existe. Ao pintar ou desenhar um quadro, o pintor revela o seu olhar, a sua 

fenomenologia do objeto, neste caso, o corpo. Talvez o correto fosse fazer 

retoques usando uma foto shop e retratando sim, uma imagem irreal, tida como 

ideal. Algo extremamente “normal” nas mulheres: ter celulites, flacidez, inchaços, 

estrias, rugas, manchas de sol, etc., tornam-se cada vez mais “anormais” na pós-

modernidade. Esses conceitos de beleza e normalidade que circulam mundo a 

fora afetam a autoimagem da mulher, levando-as a pensar: “eu não posso ter 

defeito!”. As ideias propagadas são as do tipo: seja feliz, bela, desejada, alcance 

o corpo e a aparência perfeitos. Muitos atributos em cima de um corpo que, como 

vimos, assume vários papéis. Este capitulo é dedicado a falar sobre o TDF 

(Transtorno Dismórfico Corporal) que é um dos transtornos que está diretamente 

voltado a distorção da imagem corporal.   

Os sintomas do TDC foram descritos pela primeira vez em 1980, na 3ª 

edição do DSM. Como não havia uma denominação especifica, entrou na 

categoria de “transtorno somatoforme”. Os estudiosos Sarwer, Lowe, Savoia 

(2010), alegam que em uma revisão à 3ª edição, em 1987, passou a se chamar 

“transtorno dismórfico corporal”. Atualmente o TDC é descrito como um 

transtorno ligado a exacerbação da preocupação com a aparência física, porem 

três critérios precisam estar presentes, são eles: um exagero infundado em 

relação a um defeito na aparência (existente ou não), existir um prejuízo 

significativo nas relações sociais e/ou ocupacionais e o terceiro, dá sinal de uma 

outra doença subsequente, como por exemplo: a anorexia. Segundo Rosen 

(2003) alguns indivíduos com o diagnóstico de TDC podem não ser capazes de 

localizar o defeito, queixando-se apenas de serem feios ou estranhos. 
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Segundo Battini et. Al. (2008), o TDC envolve a emissão de 

comportamentos bem peculiares, por exemplo, tentar camuflar ou mascarar o 

suposto defeito, utilizar maquiagem de forma ritualizada, usar roupas e 

acessórios capazes de esconder os defeitos. De acordo com Sarwer e Lowe 

(apud BATTINI, 2008), muitos cirurgiões plásticos não identificam os 

comportamentos no TDC e acabam por realizar cirurgias desnecessárias. 

Segundo Conrado (2009), Os comportamentos mais comuns são: checar a 

aparência no espelho ou em superfícies reflexivas para certificar se está normal 

ou "aceitável"; camuflar os "defeitos", esconder os cabelos, usar maquiagens, 

óculos escuros, roupas; cuidados pessoais excessivos ("grooming behaviours"), 

ir em salões de beleza mudar a cor, o corte dos cabelos; tratamentos 

dermatológicos em excesso, bronzeamento artificial; dietas frequentes; 

exercícios excessivos e uso de esteroides anabolizantes, caracterizando a 

"Dismorfia Muscular"; hábito de tocar ou medir partes do corpo comparando sua 

aparência com a de pessoas famosas; comprar em excesso produtos de beleza 

ou roupas; ler sobre a aparência física e o corpo. 

Uma outra situação presente no portador do Transtorno Dismórfico 

Corporal, é que sua a mente incorpora distorções de conceitos e imagens 

completamente fora da realidade. Também conhecido como, dismorfofobia, foi 

descrita em 1886 por Morselli como uma síndrome caracterizada por um 

descontentamento do paciente pelo seu próprio corpo, associado a um intenso 

sentimento de vergonha frente a outras pessoas, pois se julga feio, deformado e 

inferior aos demais. De acordo com Allen e Hollander (apud MORIYAMA, 2003), 

devido à grande ênfase colocada na beleza pela cultura atual, é de se esperar 

que as insatisfações com o corpo sejam o fator determinante para o 

desenvolvimento de uma psicopatologia. Como salienta Battini (2008): 

Enquanto as práticas culturais que valorizem a magreza e a 
perfeição das formas estiverem presentes, maior será a 
probabilidade, de que pessoas estejam insatisfeitas com seu 
corpo e maior a probabilidade de que venham a apresentar 

transtornos ligados a aparência (BATTINI, 2008, p. 40). 

Chegamos a uma época em que não basta cuidar do próprio corpo. É 

preciso administrá-lo, sendo magra e “sarada”. Renunciar a calorias extras dos 

doces, gorduras e ainda vigiar o corpo do vizinho. Um caso que repercutiu na 



100 
 

mídia em 20/01/2015, no site “R7”, mostrou bem a crueldade da sociedade em 

relação ao corpo esperado da mulher na pós-modernidade. O alvo foi a 

apresentadora do Globo Esporte, Fernanda Gentil, conhecida como “musa da 

Copa”, ela foi fotografada em uma praia no Rio de Janeiro e, segundo a matéria 

publicada “teria um corpo muito diferente do que imaginavam, apresentando 

gordurinhas, celulite e bumbum reto”. A apresentadora tentou justificar-se 

alegando que estava grávida de dois meses. Houve o pedido de desculpas por 

parte da redação do R7 e o conteúdo foi retirado do ar. Remete-nos a frase: “o 

corpo produzido e desnudado na praia deve estar de acordo como os cânones 

do momento” (Vicente, 1992 apud SILVA, 1999, p. 312). 

Já vimos que saúde, nos parâmetros pós-modernos, está intrinsicamente 

ligada ao corpo, faz parte também aquilo que comemos. Para ser “saudável” é 

necessário abdicar o tão temido e estimulante açúcar e a tão venenosa e viciante 

gordura. Para os súditos da beleza, o prêmio não seria o céu, mas o belo e 

impecável corpo. Parabéns àqueles que têm disciplina e renunciam os prazeres 

da comida! Liberados estão para exibir seus sarados corpos na praia, caso 

contrário, sacrifique-se mais, quem sabe nas férias do ano seguinte? Explica-se, 

portanto, os porquês da dismorfobia corporal ser uma psicopatologia tão 

presente na pós-modernidade. Porque há sempre uma referência de corpo a ser 

atingida, e o espelho daqueles que sofrem com o transtorno, não se cansa de 

apontar o “defeito”, o feio e o errado.  “Se outrora era a alma que envolvia o 

corpo, hoje é a pele que o circunda; não a pele como irrupção (e, portanto, do 

desejo), mas como vestido de prestigio e residência secundária, como signo e 

referência da moda”. (BAUDRILLARD, 1995, p. 137). 

 

4.6 TRANSTORNOS ALIMENTARES 

A anorexia é a terceira doença crônica psiquiátrica mais comum em 

meninas adolescentes e com um índice de mortalidade de 5,6%, de acordo com 

dados da Associação de Psiquiatria Americana (APA). A distorção da imagem 

corporal e a compulsão pela magreza são associadas a inúmeras explicações, 

desde a influência dos meios de comunicação, baixa autoestima, ansiedade e 

também a fatores genéticos, embora desencadeados por fatores externos. Além 
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disso, as preocupações excessivas com a autoimagem podem acarretar 

alterações importantes no comportamento alimentar, comprometendo o estado 

nutricional e colocando em risco a saúde e a qualidade de vida do indivíduo, 

sendo, dessa forma, importante uma intervenção nutricional (Franques & 

Arenalles-Lolli, 2011). 

Segundo Petroski et. Al (2009), as mulheres em especial têm uma vontade 

de estarem com a silhueta menor do que realmente apresentam. Um alto nível 

de insatisfação com o corpo pode comprometer o bem-estar, especialmente 

adolescentes, em formação da personalidade, apresentam um risco maior de 

sofrer depressão, transtornos alimentar e baixa autoestima. Estudos tem 

mostrado que as adolescentes que possuem uma relação mais conformista com 

seu próprio corpo, tem menor chance de sofrer com desordem alimentar.  

Segundo Sangirardi (apud BRUHNS, 2000), a indústria de cosméticos, 

juntamente com a medicina anunciavam a possibilidade de dominar o corpo, de 

controlar e dissimular seus aspectos a fim de causar sempre uma boa impressão. 

O corpo tornou-se sinônimo de prazer, que se manifesta numa exaltação ao 

bem-estar. Sendo assim, o prazer torna-se um mandamento, aquilo que somos 

obrigados a fazer (Bruhns, 2000, p. 97). 

As múltiplas identidades que constituem os corpos não são dadas ou 

naturais. As identidades só parecem fixas e sólidas quando vistas de relance, 

afirma Bauman (2001, p. 98). O que é ser gordo/ a ou magro/a, ser saudável ou 

doente, ser belo/a ou ser feio/a? Nada mais são que representações, produzidas 

em determinados contextos históricos de forma a atender os interesses sociais, 

no interior de práticas de significação de uma cultura. Assim como o corpo e a 

identidade, os significados não são sempre os mesmos, não são fixos. 

(...) seu outro lado é [uma] ameaça sempre presente: clama por 
vigilância incessante e precisa ser combatida e repelida dia e 
noite, sete dias por semana. (...) E, finalmente o significado de 
um regime de vida saudável não fica parado. Os conceitos de 
dieta saudável mudam em menos tempo do que duram as dietas 
recomendadas simultânea ou sucessivamente. (Bauman, 2001, 
p. 93) 
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4.7 PSICOLOGIA NA PÓS-MODERNIDADE 

Os sistemas de representação que operam com e através de redes de 

poder assumem o poder de nomear, descrever, classificar, identificar e 

diferenciar – o poder de definir, enfim, quem está incluído e quem está excluído 

de quais grupos/posições sociais (Meyer, 2000 apud ANDRADE, 2003). A 

psicologia, enquanto profissão, e o psicólogo enquanto sujeito, estão inseridos 

dentro de uma sociedade que, tende a classificar o comportamento e normatizar 

sua adequação.  

Como o foco social voltou-se ao corpo, todo o trabalho que é feito a partir 

do seu interior, ao lugar que ninguém vê (mente, sentimentos, emoções), parece 

menosprezado. O que esperar nos consultórios psicológicos? Adoecimento, 

muitas vezes físicos, devido a doenças emocionais. O inverso também acontece, 

doenças psíquicas por causa de uma violação ao corpo causado pelo “outro” 

(pessoa ou sociedade). 

O que vemos é que, a responsabilidade por estar doente ou saudável 

recai sempre sobre o indivíduo, como um exercício intencional de autocontrole, 

envolvendo força de vontade, restrição e vigilância constantes. Então, o que 

seria doença que o próprio super – corpo não pudesse exterminar, ou que o 

dinheiro não pudesse curar? Esta aí, o silencioso trabalho, onde a escuta é fator 

principal para se chegar as causas e a fala, a resolução de muitas doenças. 

Procurei evidenciar neste capitulo, os processos de significação, 

construção da personalidade e adoecimento psíquico, perpassando todos eles 

pelo corpo, que tem se tornado cada vez o foco de destaque. Fica fácil entender 

porque o corpo é um construto social e cultural fabricado no cotidiano. Isso quer 

dizer que o corpo não tem em si mesmo, nenhum significado intrínseco, ele é um 

conjunto de signos, produto de representações que, por meio de múltiplas 

estratégias, buscam fixar uma identidade sobre ele, ou na melhor das hipóteses: 

ele é hoje, na pós-modernidade, livre para ser o que e quem quiser, mesmo que 

a opção seja sempre o sujeitar-se ao social. 
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5. CONSEQUÊNCIAS DOS PROCESSOS FÍSICOS PARA A MULHER 

Você deve estar se perguntando o porquê um capítulo para falar sobre os 

processos e mudanças físicas que as pessoas buscam. Desdobrar a 

autoimagem da mulher sob muitos aspectos é a proposta da pesquisa e, cabe a 

ela, inclinar-se à compreender a fisiologia humana e a maneira que lidamos com 

nosso corpo.  

As origens da fisiologia do exercício encontra-se ao final do séc. XIX. Deu-

se através da prescrição médica por atividades físicas para o tratamento de 

doenças e manutenção da saúde. O termo fisiologia vem do grego "physis" 

(natureza, função) e "logos" (palavra, estudo). Faz parte do ramo da biologia que 

estuda as múltiplas funções físicas e bioquímicas dos seres vivos. Ela utiliza 

vários conceitos da física e da química para explicar como ocorrem as funções 

vitais nos seres humanos e a forma como nos adaptamos ao meio em que 

vivemos. 

 

5.1 EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Muito tem sido dito a respeito dos benefícios da atividade física sobre a 

saúde. Estudos mostram que é possível reduzir a incidência de doenças e ainda 

aumentar a expectativa de vida, em praticantes regulares de exercícios físicos 

(Paffenbarger et al., 1986 e Pate et al., 1995). Damasceno et. Al. (2006), fala que 

a insatisfação com a imagem corporal é o principal norteador quanto a busca por 

um programa de atividade física e também, seja o responsável por inúmeros 

distúrbios alimentares. 

A busca pela aparência física idealizada pode levar os praticantes de 

atividade física, muitas vezes, a abrir mão da própria satisfação econômica, 

afetiva ou profissional. E os locais mais apropriados para cuidar do corpo e obter 

os padrões estéticos em vigor na nossa sociedade são as academias de 

ginástica. Em relação ao peso corporal /estatura (IMC Índice de Massa Corporal), 

pesquisadores confirmam que homens e mulheres acima do índice de massa 

corporal “normal”, estão diretamente associados à adoções drásticas em direção 

à dietas e exercícios. Alguns autores afirmam, por exemplo que, durante a 

puberdade, as adolescentes tendem a aumentar sua porcentagem de gordura 
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corporal, o que resulta em muitas mudanças internas e externas (aparência 

física), obrigando-as a reorganizar sua imagem corporal. 

Uma das mudanças proporcionada pela evolução das tecnologias é o 

sedentarismo, as pessoas quase não necessitam mais se movimentar; muitas 

doenças são causadas justamente pela hipocinesia. Segundo Kuppermann 

(2004), a mídia e a sociedade são mais ingratas com as mulheres quando o 

assunto é perde de peso. McCabe e Ricciardelli (2001) concluíram em seus 

estudos que as mulheres estão mais insatisfeitas com seu corpo; enquanto os 

homens buscam o volume muscular, as mulheres buscam a perda de peso 

Quanto a esse grande investimento na era das tecnologias de ponta, da 

imagem, do visual; a sociedade estabelece os critérios de seleção das 

oportunidades àqueles que se adequam no perfil. Vejamos:  

 
Vivemos a era das imagens e, nesse contexto, estamos 
experimentando uma saturação de signos no tocante ao corpo 
ideal. Nessa ciranda de signos, ele fica reduzido a escravo de si 
mesmo, o corpo real é desprezado e descartado em prol do 
desejado e imaginado. Essa valorização visual impõe-se de 

forma drástica e direta. (FERREIRA, CASTRO & GOMES, Rev. 
Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v. 27, n. 1, p. 167-182, 
set. 2005, pág. 170). 

 

Para deixar clara a estreita ligação entre atividade física e a insatisfação 

com a aparência. Um estudo, realizado por Tucker & Maxwell (apud 

DAMASCENO et.al 2005) determinou que há modificações na imagem corporal 

de mulheres praticantes de musculação. Participaram do estudo 92 mulheres 

que praticavam treinamento de força (grupo experimental) e 60 mulheres que 

não praticavam qualquer tipo de atividade física (grupo controle). O grupo 

experimental realizou treinos duas vezes por semana, durante 15 semanas, 

enquanto o grupo controle não realizou qualquer atividade. Os dois grupos 

responderam o inventário “General Well-Being Schedule” e “the Body Cathexis 

Scale”, antes e após as 15 semanas. Os resultados apontaram que o grupo 

controle apresentou valores significativamente mais altos no pós-teste em 

ambos os inventários comparado ao grupo experimental, o que pressupõe uma 

maior insatisfação e menor bem estar físico pelas frequentadoras de academias. 

Ora, a procura pela atividade física deve-se ao fato de querer um corpo mais 
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bonito/magro, isso significa então que a academia proporciona uma maior 

satisfação consigo mesma? O estudo revelou que não. Após adentrar às 

academias as insatisfações corporais femininas aumentam. 

O padrão de corpo magro faz-se presente em diversas culturas, mas para 

muitas mulheres, um sonho quase impossível, a não ser através de meios não 

saudáveis e até mesmo ilegais. Vimos bem nos capítulos anteriores o que as 

pessoas são capazes de fazer para obter o corpo perfeito. Medina (1987), propõe 

uma reflexão crítica sobre o papel social da educação física, afirmando que é 

preciso repensar o problema do corpo em nossa sociedade. Para o autor é de 

vital importância uma nova pedagogia do corpo, entendendo-o a partir de uma 

visão global, sistêmica e dialética que “tende ao ato livre e libertador, e, portanto, 

busca a todo momento a humanização do próprio corpo, este pedaço de mundo 

tão carente de humanidade” (MEDINA, 1987, p. 109). 

Homens e mulheres, para alcançar a aparência desejada, a princípio, 

buscam a prática de atividade física e dieta balanceada. Parece a solução mais 

viável, porém é necessária paciência, um tempo hábil para que os efeitos surjam. 

Mas, em cena, o grande apelo imediatista prega o “passe de mágica”, que são 

depositados nas cirurgias plásticas estéticas. Mas de onde vem a prática de 

atividade física pelas mulheres? Segundo Lessa et. Al. (2007) até o final dos 

anos 70 os esportes de força, como o halterofilismo e o fisiculturismo, eram 

proibidos para as mulheres, pois eram vistas como vulneráveis e frágeis em 

função da capacidade reprodutora. Essa fragilidade física caiu por terra quando 

a explosão das academias e dos exercícios resistidos (musculação) entrou na 

ordem do dia a dia. Segundo Novaes (1991), as academias, no Rio de Janeiro, 

por exemplo, foram inauguradas nas décadas de 30, 40 e 50, chegando ao seu 

auge nos anos 1970. Veremos adiante estudos em relação a prática de 

musculação realizada pelas mulheres. 

 

5.2 ATIVIDADE FÍSICA E A MULHER 

 

Se pensarmos que atividade física é qualquer movimento motor que 

fazemos ao longo do dia e por toda a vida, podemos então dizer que homens e 
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mulheres do passado praticavam inúmeras atividades. Percorriam longos 

caminhos a procura de alimento, construíam suas próprias moradias, caçavam 

e pescavam. Cabiam às mulheres atividades mais amenas para conservação da 

saúde e por causa das gestações. Cuidavam dos filhos, da casa, do preparo da 

comida e fabricação de roupas. 

A prática esportiva feminina surgiu no final do século XIX na Europa. 

Nessa época as mulheres eram vistas apenas em caminhadas, em bicicletas 

e/ou jogando tênis (Messner, 1995). Eram consideradas, pela sociedade, 

pecadoras e imorais porque se desviavam de seu papel de mãe e dona do lar.  

No Brasil, os programas de atividade física têm início no saber médico, 

que recomendavam exercícios para aumentar a saúde e melhorar a postura. A 

Educação Física teve seu ingresso na área pedagógica somente a partir dos 

anos 70 com intuito competitivo: criar equipes desportivas para competir em 

olimpíadas com outros países.   

  Os exercícios físicos para as mulheres estavam atrelados à prevenção de 

doenças, para a saúde reprodutiva e também para o embelezamento do corpo 

feminino (Vertinsky, 1990). A prática entre os homens, desde a Grécia antiga, é 

sinônimo de força, poder e masculinidade. Mais do que isso, é o meio de 

validação da masculinidade, afastando-os de adotar uma postura “feminina”. A 

prescrição médica para os exercícios baseava-se nas diferenças biológicas entre 

na tentativa de justificar as desigualdades para atividades de “homens” e de 

“mulheres”. 

 

 

5.3 MUSCULAÇÃO E A MULHER 

 

Não era comum, tempos atrás, a presença de mulheres nas salas de 

musculação, a modalidade era exclusiva aos homens. Com medo da 

estigmatização, e por medo de ficarem com corpos másculos, as mulheres 

afastavam-se cada vez mais das academias. Mas, este cenário tem mudado, 

desde as décadas de 70 para cá, as mulheres estão descobrindo que é possível 

praticar a musculação preservando a feminilidade da silhueta. A Educação 

Física, por longo tempo, buscou programas de treinamento especifico para as 

“fêmeas”. Justificando que a educação física da mulher deve se dar em função 
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de sua natureza procriadora, a fim de manter sua ordem moral (Gomes Jr. Apud 

LESSA et. al, 2007). A medicina desportiva não aconselhava exercícios com 

sobrecarga para as mulheres, alegando que seu corpo não estava preparado 

para tal atividade.  

Nas academias, ainda é notável a preferência das mulheres pelas 

ginásticas e danças coletivas, porém suas necessidades individuais não são 

levadas em consideração. Gianolla (2003, p. 254) fala especificamente da 

musculação profissional realizada pelas mulheres. “De alguns anos para cá tem-

se a impressão de que há uma tendência internacional para desvalorizar a 

musculação feminina, pelo fato de não atrair tanto o público e patrocinadores”. A 

autora ainda fala que o termo fitness foi criado na tentativa de substituir a 

‘musculação feminina’. Mas o fato é que a prática feminina da musculação não 

é bem vista socialmente. Será assustadora a ideia de semelhança física 

muscular entre homens e mulheres? 

De acordo com Bossi (2009), a musculação promove o aumento de massa 

magra, ou seja, a hipertrofia muscular, resultando no aumento das dimensões 

corporais. Segundo Bagnara & Bagnara (2012), a musculação melhora promove 

nas mulheres uma harmonia muscular, o aumento da densidade óssea e a 

redução da gordura corporal. A musculação é reconhecida como uma das 

atividades mais eficientes para modificar a composição corporal, a tão desejada 

perda de gordura. Deve ser por esse motivo que as mulheres começam a praticá-

la.  

A procura pela prática da atividade física, inúmeras vezes está 

relacionada à insatisfação corporal. Para Damasceno (LIMA; VIANNA; VIANNA 

& NOVAES, 2005), a prática de um exercício regular não está só relacionada à 

saúde como fator principal, mas tornou-se um ponto crucial de boa forma. Um 

dos padrões de beleza defendido na pós-modernidade são os corpos 

modelados, fortes e definidos. Isso atrai à prática de musculação pelas mulheres, 

a fim de conquistarem o corpo da atualidade. 

No universo fitness, a academia torna-se a “igreja do corpo”. Na busca 

incansável do corpo perfeito, uma árdua rotina de exercícios são realizados a fim 

de superar os próprios limites em nome de contornos corporais ideais (HANSAN; 

VAZ, 2004). Segundo Silveira (2009), o IMC – Índice de Massa Corporal é 

determinado pelo cálculo entre a massa corporal (quilogramas) e a estatura 
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(metros) elevada ao quadrado. Apesar de alguns autores não concordarem com 

a técnica do IMC para determinar o estado de saúde corporal (alegam que o IMC 

não diferencia a massa magra da massa gorda, e isso faz muita diferença na 

composição corpórea), ele ainda é o mais utilizado.  

Segundo Silva, Brunetto e Reichert (2010), a maneira menos invasiva de 

modificação do corpo é por meio de atividade física. Em seus estudos, puderam 

confirmar o aumento da satisfação corporal no quesito “estética” de mulheres 

praticantes de atividades físicas e não necessariamente da saúde em si. 

Vieira (1996), Prazeres (2007) e outros teóricos, ressaltam os muitos 

benefícios da musculação. A manutenção e Aumento do Metabolismo devido ao 

aumento de massa muscular; diminuição da perda de massa muscular, redução 

da gordura corporal decorrente do aumento no gasto energético total diário, 

diminuição das dores lombares por causa do fortalecimento da musculatura 

lombar, minimização da ansiedade e depressão devido as endorfinas liberadas 

pelo organismo dos praticantes de musculação, melhora do sono, encontram 

mais facilidade para adormecer devido ao relaxamento muscular que a prática 

da musculação proporciona. Em relação a autoimagem, a musculação promove 

a modelagem do corpo, levando as mulheres a se sentirem mais bonitas e 

confiantes em suas relações interpessoais (PRAZERES, 2007) 

Damasceno et. Al (2005), concluíram, a partir de seus estudos, que a 

preferência feminina é de um corpo mais magro e menos volumoso, em média 

20% de gordura corporal e o IMC entre 20. Já os homens, o desejado é um corpo 

mais forte, musculoso e com teor de gordura mais baixo, em média 9,8% de 

gordura corporal e o IMC entre 23,1. 

Para Yannakopoulos (apud GOLDENBERG & RAMOS, 2002), “a parte 

superior é considerada a sede do eu racional”, portanto o cuidado que os homens 

têm com os membros superiores demonstra essa lógica. O autor encontra essa 

mesma semelhança entre algumas mulheres. As bem magras, procuram 

concentrar a musculação nos membros superiores, como uma espécie de 

anulação sexual, enquanto outras, desejam atrair os homens justamente pela 

diferenciação ao masculino; construindo seus corpos a partir do mais alto teor 

sexual: os membros inferiores, como nádegas e pernas. 
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5.4 CIRURGIAS ESTÉTICAS 

 

De acordo com uma pesquisa realizada em 2013, pela International 

Society of Aesthetic Plastic Surgeryde sobre o número de cirurgias plásticas 

estéticas realizadas ao redor do mundo, o Brasil ocupou o topo da lista, ficando 

à frente dos EUA, com 1.491.721. Divididos entre procedimentos cirúrgicos, 

predominaram a mamoplastia de aumento; lipoaspiração; blefaroplastia (cirurgia 

da pálpebra); lipoescultura; rinoplastia (cirurgia de nariz); e os não cirúrgicos 

mais realizados foram: aplicação de toxina botulínica; preenchimento cutâneo; 

remoção de pelos a laser; rejuvenescimento facial não invasivo; peeling químico; 

resurfacing com CO2 e dermoabrasão. 

 

O rapaz “sarado”, a loira “siliconada”, a “perua musculosa” 
ostentam seus corpos como se fossem aqueles cartazes que os 
“homens-sanduíche” carregam nas ruas do centro da cidade: 
“Compra-se Ouro”. “Vendem-se Cartões Telefônicos”. “Belo 
espécime humanos em exposição”. (GOLDEMBERG, 2002, 
p.11-12). 

O autor Goldemberg levanta como reflexão que o corpo tornou-se público, 

exposto como um produto a ser comprado, sabe-se lá por quem e competindo 

na vitrine da vida. O corpo é moldado através de cirurgias plásticas, atendendo 

ao desejo do freguês, mas os médicos conhecem bem o coro dos pedidos: corpo 

magro (sem gordura), enrijecido e sem rugas. 

A cirurgia é o ramo da medicina para tratar as deformidades ou doenças 

ligadas a causas externas ou internas, que é realizado por meio de operações. 

Dentro das possibilidades cirúrgicas, encontra-se a cirurgia plástica, que visa a 

reconstituição “artificial” de uma parte do corpo. Há ainda a reparadora visando 

recuperar a função devido a alguma enfermidade; e estética, visando nada mais 

que a melhora da aparência, o embelezamento.  

Para algumas pessoas, a cirurgia plástica estética é o caminho mais fácil 

e rápido no intuito de melhorar a aparência, aumentar a autoestima e adequar-

se socialmente. Muitos cirurgiões relatam que as mulheres tendem a ignorar a 

dor em prol da vaidade, do corpo perfeito. 

http://isaps.org/
http://isaps.org/
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O presidente da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica e Estética 

acredita que a cirurgia plástica está banalizada, dizendo que as pessoas vão aos 

cirurgiões como quem vai a um salão, cortar os cabelos. Porém os riscos são 

enormes, vão desde a cicatrização até erros técnicos e médicos, diz ele. 

As mudanças artificiais praticadas no corpo na pós-modernidade, mais 

que em qualquer outra época, possuem função sociocultural; a exemplo, a 

mutilação corporal, defendida em diversas culturas, como expressão de beleza, 

religião e status. Na nossa cultura, as formas mais priorizadas são as cirurgias 

plásticas-estéticas, lipoaspiração, implantes de silicone, capilares, perfurações 

em algumas regiões, dietas, regimes extremos, unhas e cílios postiços, 

tratamentos facial e corporal, bronzeamento, clareamento, tinturas, cortes, etc. 

Há quem recuse submeter-se à cirurgias plásticas, mas não à beleza; na 

pós-modernidade o ‘estar feia’ e ‘ser feia’ é sinal de negligência com o corpo. A 

falta de beleza é interpretada não mais como problema individual, mas social. 

Quando o empenho por si só não resolve, a cirurgia plástica é a solução. 

Segundo Del Priori (2000), no mundo atual o que parece comandar a identidade 

e a autoimagem da mulher, são as imagens veiculadas pela mídia. O tipo de 

aprisionamento da mulher mudou: do cárcere do homem ao cárcere do “corpo 

perfeito”. 

 

(...) somos todas obrigadas a nos colocar a serviço de nossos 
próprios corpos. Isto é, sem dúvida, uma outra forma de 
subordinação. Subordinação, diga-se, pior do que a que sofria 
antes, pois diferentemente do passado, quando quem mandava 
era o marido, hoje o algoz não tem rosto. É a mídia. O 
bombardeio de imagens na televisão. Del Priori (2000, p. 15). 

 

Será que a cirurgia-estética está subvertendo o conceito de saúde na pós-

modernidade? O corpo belo, reparado e quase perfeito esconde uma doença? A 

cirurgia plástica estética é realizada no corpo sadio com a finalidade de modificar 

traços da fisionomia que causam incômodos a seus portadores, o objetivo é 

melhorar a aparência de alguma região do corpo. A motivação está relacionada 

ao próprio paciente, que se julga insatisfeito com sua imagem/ aparência (CURI, 

2005). 

Cuenca-Guerra & Quezada (2004), dizem que “o cirurgião deve estar 

familiarizado com os ‘sinais’ de beleza e um esforço pode ser feito para recriá-
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los”. Vemos que não são só as mulheres seguem os ditames da moda e beleza, 

mas há, pelo próprio cirurgião, uma grande inclinação a um ideal de beleza 

vigente, influenciando a paciente no momento de sua decisão. Como afirma 

Bordo (apud NETO & CAPONI, 2007), há uma nova norma "atingível apenas 

através de cirurgias cosméticas contínuas na qual a superfície do corpo da 

mulher deixa de envelhecer fisicamente à medida que o corpo envelhece 

cronologicamente". 

A mecanização da beleza, criada pelas novas possibilidades estéticas, faz 

tudo parecer um comércio; o querer, vira logo poder, que vai em busca de 

viabilizar a colocação de implantes, a sucção de gordura localizada, a retirada 

de sinais da velhice, etc. A pós-modernidade permite essa autonomia e 

liberdade, de fazer com o corpo o que aprouver? Bem sequer reparar tudo! 

Talvez uma aparência que um dia já se teve (seria a reparadora?), ou uma 

inventada e modelada ao desbunde social? Vejamos o quão artista o cirurgião 

plástico deve ser: 

Antes de começar o trabalho, o cirurgião, como um escultor, 
deve desenhar planos de acordo com os princípios da beleza. 
Remover e adicionar, os dois teoremas fundamentais que 
inspiram a arte figurativa e a cirurgia plástica estética, 
combinam-se em uma ação cujo objetivo é recuperar as 
proporções corporais. (Fruscella, 2004, p.44). 
 

Alguns médicos acreditam fazer milagres, incentivam as pacientes a 

realizar plásticas na tentativa de, além de reparar o estético/ físico, tratar o 

estado psicológico do paciente, os "problemas psíquicos" (complexos, traumas 

e inibições). Mas podemos dar todo esse credito às cirurgias plásticas? Há quem 

pense o contrário: que é a partir da obsessão por cirurgias que os vários 

problemas psicológicos surgem, demonstrando que, mesmo após procedimento 

cirúrgico, a insatisfação não é transformada em satisfação. 

 

5.5 LIMITES DO CORPO 

Nos dias em que vivemos, falar de limites soa estranho, até mesmo no 

quesito corpo, que é pensado como uma máquina, altamente manipulável. O 

“não há limites do corpo” de repente seria o termo mais apropriado. As próteses 
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e todos os artifícios implantados no corpo não são mais ficção cientifica, elas são 

fabricação cientifica, graças ao casamento entre genética e informática, 

realizado desde meados do século XX. 

Descartes inaugurou, no século XVII, o seu cogito “penso, logo existo”, 

revelando que não há uma única verdade; que a dúvida é que nos faz existir. 

Como humanos e mortais, o nosso corpo é fadado ao apodrecimento, já nossa 

mente não, considerada por ele aquilo que temos de mais importante e real. 

Quando alguém decide mudar o seu corpo, há muitas razões para isso. 

Primeiramente, o sujeito não quer mudar puramente o corpo, mas o sentimento 

sobre seu corpo e, claro, das pessoas a seu respeito. A proposta de mudança 

na aparência física permite (ou pelo menos, dá a ideia) a mudança na identidade, 

sendo boa ou ruim; as consequências em mudar podem acompanhar, desde a 

raiz do problema quanto aos resquícios deixados pelas mudanças. A ideia 

compartilhada por Orlan é:  

A cirurgia estética é uma medicina destinada a clientes que não 
estão doentes, mas que querem mudar sua aparência e 
modificar, dessa maneira, sua identidade, provocar uma 
reviravolta em sua relação com o mundo, não se dando um 
tempo para se transformar, porém recorrendo a uma operação 
simbólica imediata que modifica uma característica do corpo 
percebida como obstáculo à metamorfose. Medicina pós-
moderna por excelência – por sua preocupação de retificação 
pura do corpo -, baseia-se em uma fantasia de domínio de si do 

cliente e na urgência do resultado. (ORLAN, 1997, apud LE 
BRETON, 2007 p. 1) 

 

Dizer “não” as fronteiras e aos limites corporais não faz mais sentido. A 

partir do momento em que as tecnologias tornaram-se o centro da globalização, 

o corpo passou a ser obsoleto. Conforme elucida Sterlac in: Bureaud, (1995): 

(...) Pode ser considerado o auge da loucura tecnológica ou 
como o mais nobre das realizações humanas. No entanto, é 
quando o corpo toma consciência da precariedade de sua 
posição que ele é capaz de organizar estratégias pós-
evolucionistas. Não é mais o caso de perpetuar a espécie pela 
reprodução, mas reforçar o indivíduo remodelando-o (...). Não 
há mais sentido em ver o corpo como o lugar do psiquismo ou 
do social; deve-se antes considerá-lo como uma estrutura a ser 
controlada, modificada (...). A tecnologia miniaturizada e 
biocompatível se instala no corpo (...). A tecnologia não é mais 
apenas amarrada, enxertada, é igualmente implantada. Após ter 
sido um contentor do corpo, ela tornou-se seu componente (In: 

BUREAUD, 1995, pp. 30 – 31 apud LE BRETON, 2007). 
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A exemplo de que o nosso corpo assemelha-se cada vez mais a uma 

máquina, como um computador, apesar de que nós ainda estamos fadados à 

morte; uma jovem diz ao amigo: “Você tem de pôr mais megas em seu disco 

rígido” (isso após ele ter perdido o fôlego realizando um esforço físico), 

(Coupland, 1996, p. 297). O que parece ter ocorrido foi à descentralização da 

mente, que permite ao corpo liberdade para ser aquilo que quiser. Com as 

recentes descobertas genéticas, a noção de corpo ‘quase eternizado’, ampliam-

se ainda mais. Mapeando os genes, que são únicos, os sujeitos acreditam ter 

descoberto os meios de eliminar quaisquer problemas em relação ao seu corpo. 

Para Sommer & Bujes (2006), conquistas recentes como viagens espaciais, 

clonagens, células tronco, etc., dão a sensação de que tudo é possível, de que 

não há limites. É preciso ir cada vez mais longe, conquistar a ultima versão do 

ultra carro, do mais brilhante shampoo, do mais milagroso creme antirrugas e do 

mais poderoso corpo disponível no mercado. 

Os autores ainda dizem que a ideia de corpo sem limites, leva as pessoas 

a estar bronzeadas no mais rigoroso inverno, chegar aos 60 com rosto de 30, 

corpo com a musculatura definida indefinidamente, cabelos lisos, sedosos, na 

tonalidade da moda, e etc. Pode-se dizer que todo o corpo é modificável, e cada 

dia, com maiores descobertas, mas dizer que essas transformações são 

duráveis, nem tanto. Ao colocar próteses grandes (porque estão na moda) nos 

seios, a mulher pode rapidamente querer diminuí-las, quando a moda assim 

ditar. As coisas perdem a validade com muita rapidez. 

Falar sobre os ‘não’ limites do corpo nos remete a morte. Talvez porque 

essa seja a única descoberta que a ciência não fez: superar a morte. Até onde o 

corpo humano consegue chegar? Como seria se pudéssemos comprar ou até 

mesmo criar uma vida sem a morte? Os nossos órgãos um dia vão parar, nosso 

coração não mais bombear sangue, nem nossos pulmões, inspirar. Então, tudo 

que compramos e instalamos em nossos corpos, para onde vão? Não vamos 

adentrar ao tema ‘morte’, mas falar sobre limites, numa visão mais 

fenomenológica, em “limitude”. Não poderíamos deixar de indagar a única 

certeza existencial: que morreremos um dia. Quando? Ninguém sabe. Para onde 

iremos? A religião, por meio da fé, promete responder. Afirma Sartre (1940), que 

a própria existência é um absurdo porque embora possamos ter projetos, sonhos 

e aspirações, temos também consciência da morte. Por que ir à busca de tantas 
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coisas se um dia deixaremos de existir? Certamente, se valemos algo, é 

porquanto estamos vivos, pois mortos, não haverá corpo, consciência e nada 

mais desse mundo. 

 

 
5.6 A INTERNET E O CORPO  

Você deve estar se perguntando mais uma vez: o que tem a ver corpo, 

computador e internet? E mais: porque no capítulo sobre processos físicos? 

Simples, o corpo hoje, na pós-modernidade é comparado a uma máquina, com 

engrenagens físicas perfeitas. Uma das maiores invenções já criadas. A resposta 

se tornará mais convincente. Sem dúvida, umas das maiores influências sociais 

da nossa cultura, são as redes sociais digitais, blog’s, sites, tv’s, séries, filmes e 

revistas online. Quando uma criança nasce, paira uma dúvida de qual será sua 

primeira palavra dita: mamãe ou internet? E depois disso, pedir “chupeta” ou 

pedir para “clicar” no facebook? Enfim, tudo hoje passa pela informatização, pela 

internet. A educação é mediada pelo computador, a justiça e seus processos, os 

empregos, as pesquisas e até compras e romances acontecem no mundo virtual. 

E esse mundo tem nome: ciberespaço. 

O termo ciberespaço foi criado pelo escritor William Gibson. Em seu livro 

Neuromancer (1984), o autor trata de um real que se constitui por meio do 

agrupamento de novas tecnologias presentes na sociedade capaz de 

transformar suas estruturas e princiṕios de se comunicar, tornando o próprio 

homem, sujeito e objeto de uma realidade virtual que os determina. O homem 

como inventor e também receptáculo de sua criação. Ciberespaço é o nome que 

Lévy (1999), deu a este novo meio de comunicação, que surge da interconexão 

mundial dos computadores. O termo está relacionado às  informações presentes 

nesse universo. Denomina “cibercultura” o conjunto de técnicas, de práticas, de 

atitudes, valores e pensamentos que se desenvolvem e se propagam dentro do 

ciberespaço. 

Sobre as novas tecnologias, Marcuschi (2005, p.13), “em certo sentido, 

pode-se dizer que, na atual sociedade da informação, a Internet é uma espécie 

de protótipo de novas formas de comportamento comunicativo.” Nesse território 

do ciberespaço não há fronteiras. A ideia de Lévy (1997) sobre nomadismo 
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revela que o novo espaço não é o território geográfico, nem das instituições, mas 

um espaço invisível dos saberes, na qual o ser humano e a sociedade de 

renovam a maneira de interagir em um espaço qualitativo, dinâmico, vivo, que 

se inventa e que produz o seu mundo (LÉVY, 1997, p.17). 

Castells (1999), considera que “as pessoas moldam a tecnologia para 

adaptá-la a suas necessidades”, ou seja, a comunicação mediada por 

computadores reforça e multiplica os padrões sociais já existentes. Alega ainda 

que a internet, como ciberespaço, constitui-se como um “poderoso” instrumento 

de socialização entre relações que já existem ou não no ambiente presencial.  

Segundo Apostólico (2006), a mídia, mais precisamente a internet, possui 

“ingredientes que fazem parte do processo de hipnose e sedução produzidas 

pelas imagens”, por isso, quando nos apresentado, despertam tamanho 

interesse. Mas será que podemos pensar na internet como mídia? Pereira e 

Moraes (2003) defendem a tese da internet como uma mídia interativa, diferente 

da televisiva, onde a comunicação se estabelece por meio emissor e receptor. A 

internet permite um processo comunicativo de mão dupla, dinâmico e flexível.  

Vimos anteriormente que o limite do corpo é a morte, porque o nosso 

corpo ocupa um lugar no espaço e no tempo. Fazemos parte de um processo 

histórico, porque os séculos, décadas, anos, passam e não há como interrompê-

los ou até mesmo deixar de envelhecer, parar numa certa idade (apesar de 

muitos mascararem essa normalidade biológica). Porém, a internet não 

responde a nenhum lugar especifico, o corpo-sujeito pode conectar-se 

imediatamente a qualquer lugar, dentro desse ciberespaço, portanto, na internet, 

não há limites. Através da experiência virtual, o sujeito pode ser quem quiser, 

viver como quiser e fazer o que quiser (já existem leis virtuais em uso). 

No ciberespaço, tudo que o sujeito faz passa a ser real; simulação ou 

representação, não fazem mais parte de algo tão virtual e ao mesmo tempo tão 

real, físico: computador. O hipertexto, informações escritas e organizadas a partir 

de sequências associativas escolhidas pelo próprio usuário. Para  Pierre Lévy 

(1996) o  

 
 (...) virtual só eclode com a entrada da subjetividade humana no 
circuito, quando num mesmo movimento surgem a 
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indeterminação do sentido e a propensão do texto a significar, 
tensão que uma atualização, ou seja, uma interpretação, 
resolverá na leitura. (LÉVY, 1996, p.40) 

 
Lévy (1996) explica que o computador não cria informações, ele apenas 

a divulga e a potencializa. E quem cria as informações e dá significado a elas? 

Milhões de usuários, que preenchem este ‘lugar’; com ideias das mais 

mirabolantes até as mais aterrorizantes, basta o interesse de cada um. Claro, 

algo sempre escapa à nossa percepção, principalmente no que tange a 

informação. Não sabemos tudo, na verdade, sabemos muito pouco, porque a 

cada segundo novas informações são jogadas na rede, sem que o nosso cérebro 

consiga a proeza de captar e administrar. Wurman (1991) correlaciona 

ansiedade e informação, e alega que há uma “[...] distância cada vez maior entre 

o que compreendemos e o que achamos que deveríamos compreender. É o 

buraco negro que existe entre dados e conhecimento, e ocorre quando a 

informação não nos diz o que queremos ou precisamos saber” (p. 38). E essa 

distância entre as informações estarem ali, fácil e totalmente acessíveis e não 

sermos capazes de assimilar todo conhecimento, é que advém a ansiedade “com 

aquilo que não conseguimos lidar”: a nossa mente também é limitada.  

 

 5.7 INTERIOR X EXTERIOR 

O que é meu está no íntimo, no interior e o que é do outro, no exterior. 

Não exatamente, porque é o nosso corpo que está em contato direto com o 

mundo e, ao mesmo tempo em que somos singulares, somos também genéricos. 

Não há como separar o que decorre de mim e o que é influenciado pelo exterior. 

Le Breton (2009) fala que “a interioridade do sujeito é um constante esforço de 

exterioridade” (p. 29), porque é estando na superfície que ele aparece e forma a 

si mesmo. A valorização da interioridade, na pós-modernidade, dá lugar à 

valorização da exterioridade. O eixo do “eu” é empurrado para fora. O corpo 

passa a ser um objeto de investimento, porque é ele quem vai carregar e 

transmitir a identidade de uma pessoa.  

Segundo Sibilia (2008), a essência de uma pessoa é o que está dentro 

dela, e tudo que está no exterior, pode muitas vezes ser considerado enganoso. 

A autora chama de “tiranias da visibilidade”, pois somos julgados pela nossa 
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aparência. Na sociedade pós-moderna é o exterior que diz quem somos. A 

privacidade passa ao público e a subjetividade à exterioridade, deslocando o 

foco da alma para o corpo. 

Quando Lévy diz que a exterioridade se transforma em interioridade, 

pode-se dizer que o “eu” contém características do que é social, exterior. Sou 

possuído pelo outro; o olhar do outro modela meu corpo em sua nudez, causa o 

nascer do meu corpo, o esculpe, o produz, o vê como jamais o verei. O outro 

detém o segredo do que sou. Faz-me ser, e ele detém esse poder: rouba o meu 

ser e, ao mesmo tempo, faz existir o meu ser/eu. (SARTRE, 1999). 

Em outros capítulos, vimos que o social é decisivo no que tange a 

identidade. Primeiramente somos o outro, não apreendemos nosso eu, nossa 

unicidade, só com a inserção na linguagem, que passamos a interiorizar o mundo 

a nossa volta. E, após a constituição da nossa identidade, voltamos a todo 

momento aquilo que os outros esperam de nós, o que a sociedade quer de nós. 

Vivemos assim: entre o coletivo e individual, daquilo que é meu e do que é do 

outro. Nesse conflito constante, não há como descartar o social, uma vez que 

estamos inseridos nele, e também não tem como nos aniquilar, porque senão 

não existirão sentimentos ou emoções. 
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6. METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa teve como proposta analisar a relação entre as diversas 

informações presentes na sociedade atual (pós-moderna), nos meios de 

comunicação e os seus reflexos para a construção da autoimagem da mulher. A 

partir da metodologia adotada e seus referenciais teóricos, Severino (2007), diz 

que métodos são procedimentos amplos de raciocínio já as técnicas 

operacionalizam os métodos de forma mais restrita através dos 

instrumentos. Nessa mesma linha de pensamento Kauark, Manhães e 

Medeiros (2010), vão dizer que metodologia é a explicação bem minuciosa de 

toda a ação do trabalho de pesquisa. Marconi e Lakatos (2003), dizem 

que o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com 

maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, traçando o caminho a 

ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.   

Com base nesses conceitos, a pesquisa é qualitativa, baseado em 

Kauark, Manhães e Medeiros (2010), onde o principal objetivo foi conseguir 

informações sobre um determinado problema, para o qual se procura uma 

resposta, ou de uma hipótese que se queira comprovar, ou ainda, descobrir 

novos fenômenos e relações espontâneas que acontecem entre. O universo da 

pesquisa foi aleatório. Um dos critérios foram mulheres que tivessem acesso à 

internet. Enviamos e-mails com o link do questionário para que elas pudessem 

responder. A amostra contou apenas com mulheres que praticam atividade física 

no Município de Campos dos Goytacazes. Para atender aos objetivos, a 

pesquisa foi exploratória, no sentido de buscar informações sobre a autoimagem 

da mulher pós-moderna. Descritiva, na tentativa de demonstrar os fenômenos 

(comportamentos) que decorrem do processo social.  

Quanto aos procedimentos, a pesquisa baseou-se em bibliografias e 

teóricos que abordam o tema. Enviamos questionário via e-mails às mulheres no 

segundo semestre de 2015, onde não houve nenhuma forma de identificação, 

permitindo assim uma maior espontaneidade e fidelidade das respostas. Um 

fator importante que mediou a pesquisa foi a informática/ internet, permitindo 

uma certa imparcialidade do pesquisador por não ter tido contato direto com a 

amostragem. O método estruturalista caminha do concreto para o abstrato (e 

vice-versa) e dispõe de uma possível representação da realidade, porque analisa 
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as relações entre os elementos. Dessa forma, entendemos que não existem 

fatos isolados, mas sim o significado da relação construída entre os fenômenos. 

Contamos com 20 perguntas de múltipla escolha, originadas a partir de 

um rigoroso estudo bibliográfico com intuito de alcançar um resultado: 

compreender a relação entre sociedade, meios tecnológicos e de comunicação 

e autoimagem da mulher. O questionário buscou verificar, não só o referencial 

de corpo adotado pelas mulheres, mas como se veem, quais as maiores 

influências na construção de sua autoimagem, e como se projetam (gostariam 

de ser). Os recursos utilizados foram: computador, internet, papel e caneta. 

A hipótese formula uma explicação para tal relação.  Por tratar de ser 

humano, a visão foi totalmente interdisciplinar, suscetível a apresentar resultado 

contrário ao formulado inicialmente e/ou corroborar as ideias propostas e/ou 

ainda trazer resultados nem esperados, já que trata-se da subjetividade do ser 

humano.  

  

6.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O programa google doc’s nos permitiu enviar o link com o questionário às 

participantes, sendo contabilizado somente os das que responderam a todas as 

perguntas. A própria tabela apontava os resultados parciais no e-mail da 

pesquisadora, onde apenas a mesma portava senha para a edição. Ao início de 

2016, realizamos o processo de extração e tabulação dos dados; e elaboração 

dos gráficos gerados a partir das respostas. Apresentar os resultados, nos 

permitiu voltar as questões e indagações sobre o complexo objeto de nossa 

pesquisa: autoimagem da mulher. Longe aqui a intenção de delimitar a realidade, 

pois sabemos que ela não pode ser invadida, mas sim, interpretada, e depende, 

tão-somente, à cognição e às emoções de cada ser humano captá-la. Além da 

percepção, caberia talvez, uma nova proposta de pesquisa: a conscientização 

dos muitos transtornos aqui apresentados e formas preventivas de saúde mental.  

Os gráficos a seguir mostram os resultados do questionário. Objetivou-se 

traçar o perfil das mulheres, o nível de atividade física, os objetivos, as diversas 

influências e, por fim, a relação entre como se veem/ sentem e como gostariam 

de se ver (autoimagem), tratando sobre as buscas de informações, relatos de 
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cirurgias estéticas e doenças relacionadas a alimentação e imagem. 

 

 

Gráfico 01 – Faixa Etária. Perfil das participantes.  
Elaborado pela pesquisadora, 2016. 

 

Observamos, a partir do gráfico 01, que jovens entre 15 e 26 anos somam 

34%, entre 27 e 38 anos somam 53%, e as mais velhas, entre 39 e 44 anos, 

somam 13%, não houve mulheres com mais de 45 anos que praticasse atividade 

física. Mediante a esses dados, podemos perceber que mais da metade da 

amostra tem entre 27 e 38 anos, idade em que normalmente as mulheres já tem 

sua independência financeira, por vezes casadas e com filhos. Vimos em 

Lipovetsky (1983) que a sociedade atual valoriza o individualismo, chamado de 

hedonismo; onde as pessoas vivem para se auto satisfazer. A independência da 

mulher trouxe maior domínio sobre a administração do seu dia a dia, onde, 

muitas delas priorizam academias, centros estéticos e de lazer.  

 

 

0%

7%

27%

30%

23%

13%

FAIXA ETÁRIA

MENOS DE 15 DE 15 A 20 DE 21 A 26 DE 27 A 32 DE 33 A 38 DE 39 A 44



121 
 

 

Gráfico 02 – Estado Civil. Perfil das participantes.  
Elaborado pela pesquisadora, 2016. 

 

Quanto ao estado civil, a amostra dividiu-se basicamente entre solteiras e 

casadas. O gráfico 02 demonstra que 13% alegaram estar em uma união estável 

e 7% separadas/ divorciadas. Como o maior grupo encontra-se entre 27 e 38 

anos, aludimos que a porcentagem de mulheres solteiras nessa faixa de idade é 

maior hoje, na pós-modernidade que antigamente, pois as mulheres 

costumavam casar muito cedo, como vimos em Bassanezi (2008) que até 

meados dos anos 50, do séc. XX, o casamento era essencial na vida da mulher 

e diretamente associado a felicidade e auto realização feminina. Hoje, as 

mulheres optam em não casar ou casar-se mais velhas e, não parecem 

estigmatizadas socialmente por essa opção. 
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Gráfico 03 – Filhos. Perfil das participantes.  
Elaborado pela pesquisadora, 2016. 

 
 

O gráfico 03 corresponde a quantidade de filhos. A opção por não ter filhos 

parece uma tendência ainda maior que não casar, na pós-modernidade. 60% da 

amostra não tem filhos, 17% tem 1, 13% tem 2 e 10% tem 3, mais de 3 não 

houve. As mulheres mais velhas somaram maior quantidade de filhos e, 

aparentemente as que tem menos filhos são mais assíduas nas academias. 

 

Gráfico 04 – Quanto à frequência da prática em Atividades Físicas. Perfil 
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Comportamental. Elaborado pela pesquisadora, 2016. 
 
 

No gráfico 04, notamos que, das mulheres que vão à academia, 57% 

frequentam mais de 3x por semana, 33% cerca de 3x por semana, e 10% 2x por 

semana. A grande maioria frequenta quase todos os dias a academia. O estudo 

de Tucker & Maxwell, corrobora a análise de que, mulheres que praticam 

atividades físicas, se sentem, normalmente mais insatisfeitas com sua aparência 

do que as que não praticam. A comparação desses resultados a outros fatores 

pesquisados, como a própria insatisfação com a autoimagem, ratificam este e 

outros estudos. Hansan e Vaz (2004), alegaram que, na década de 70 as 

academias difundiram a ideia do fitness, que traduzido é estar em boa forma 

física; desde então as academias tem-se tornado a “igreja do corpo”.  

 

 

Gráfico 05 – Quanto à Atividade Física mais praticada. Perfil Comportamental. 
Elaborado pela pesquisadora, 2016. 

 

De acordo com o gráfico 05, a atividade física principal foi a musculação, 

somando 57% das respostas, 23% optam por esportes coletivos, estilo boxe, 

spining, jump e muay thay. 10% natação, 10% danças. Vimos nitidamente a 

preferência das mulheres pela musculação que converge com a ideia que 

Novaes (2005) traz do aumento das academias, enfatizando treinamento fitness 
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feminino. Para Damasceno et. Al. (2005), a musculação tornou-se não só 

sinônimo de saúde, mas de boa forma, porque é capaz de transformar a 

composição corporal da mulher. Boa parte das mulheres realizam atividades 

coletivas. Não foi o foco da pesquisa, mas podemos pensar se a motivação das 

mulheres em optar por esportes coletivos seria o fato de ter uma companhia, 

alguém como um professor ou uma colega que a estimule a não desistir da 

prática.  

 

Gráfico 06 – Sobre o tempo em que pratica Atividade Física. Perfil Comportamental. 
Elaborado pela pesquisadora, 2016. 

 

O gráfico 06 objetivou descobrir se as mulheres persistem na prática de 

atividade física. O gráfico acima nos mostra que 47% das mulheres começaram 

à prática recentemente, a menos de 1 ano, 33% tem entre 1 e 2 anos de prática, 

20% de 3 a 4 anos e não houve porcentagem para a prática de mais de 4 anos. 

Conclui-se portanto que, apesar de ter havido um aumento das mulheres nas 

academias de musculação, a maior parte, pratica a menos de 1 ano; ao que 

parece, quando os resultados de meses de suor estão por tornar-se visíveis (na 

sua aparência, na imagem), há um rompimento da prática. Os motivos porque 

isso ocorre podem ser discutidos em um outro estudo. Mas de acordo com 

Gianolla (2003), a prática de musculação pelo público feminino não é bem aceita 
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socialmente e, a influência do meio pode se tornar o fator determinante. Já 

Damasceno et. Al. (2005) disse que as mulheres preferem o corpo mais magro 

e longilíneo. Seria este o motivo em se afastar das academias? Pois ao ganhar 

massa magra (músculos), aumenta-se o peso e dá a ideia de ter engordado, 

quando o objetivo é emagrecer. 

 

 

Gráfico 07 – Quanto aos objetivos da prática de Atividade Física. Perfil Emocional. 
Elaborado pela pesquisadora, 2016. 

 

O gráfico 07 mostra o que se deseja alcançar com a prática de atividade 

física. A resposta não foi surpreendente, está de acordo com a hipótese de que 

as mulheres praticam pensando na estética e na aparência. Este grupo somou 

60%, outros 20%, responderam que se exercitam a fim de manter a saúde, 7% 

responderam que praticam porque gostam, 3% por recomendação médica e, o 

mais intrigante foi a resposta “outro motivo”, das quais 10% relataram que vão 

por insistência do companheiro. Concomitantemente, as mulheres que vão à 

academia, mais pela influência do companheiro do que por vontade própria, são 

solteiras. Isso nos mostra que elas se sentem na obrigação de acompanhar o 

parceiro e percebem tal influência. Bem argumentado, Del Priori (2000), diz que 

no passado as mulheres eram comandadas pelos maridos e, hoje, pelas 
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imagens dos “corpos perfeitos”. 

 

 

Gráfico 08 – Quem mais influencia a prática de Atividades Físicas. Perfil Emocional. 
Elaborado pela pesquisadora, 2016. 

 

Em relação a percepção das influências que as mulheres sofrem, o gráfico 

08 mostra que a maioria, totalizando 37% relatou que não houve influência 

externa que as tenha levado a praticar atividade física, 30% relatou influência do 

esposo/ namorado, 13% dos amigos, 10% dos irmãos e 10% dos pais. As 

respostas ficaram bem divididas; mas se analisarmos o fato de que muitas delas 

admitiram sofrer alguma influência externa e que esta influência vem diretamente 

de pessoas próximas, podemos totalizar que 70% da amostra alegou, portanto, 

ser influenciada, enquanto outras disseram não receber influências. Se 

analisarmos bem criticamente, as mulheres antigamente também não faziam 

ideia das muitas influências que o meio exercia em sua autoimagem. Quando e 

como foi que começou tantas interferências na construção da autoimagem da 

mulher? Antes mesmo de uma organização formal social. Desde os primórdios, 

a mulher absorve os desejos do homem e do meio social, que se refletem em 

seu corpo, em sua autoimagem. Quando a igreja apregoava sua submissão ao 
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marido, fazia de forma bem sutil e filosófica a fim de exercer o controle. Depois, 

com o poder nas mãos do Estado, a vida da mulher pareceu tornar-se mais 

independente, mas veremos, de acordo com a pesquisa e a análise, que as 

influências podem não vir diretamente de uma pessoa, da igreja ou do Estado, 

mas de muitas fontes de comunicação/informação. 

 

 

Gráfico 09 – Mídias mais acessadas. Perfil Tecnológico.  
Elaborado pela pesquisadora, 2016. 

 
 

Nota-se, a partir do gráfico 09, que houve quase um empate em relação 

as mídias de acesso às informações. A TV 32%, juntamente com o computador, 

o celular 29% e o rádio 7%. Se antigamente as mulheres contavam com fontes 

escassas de informação, até porque muitas nem existiam e algumas de difícil 

acesso, nos dias atuais podemos dizer que há um número cada vez maior de 

mídias sendo criadas e expostas ao mercado consumidor. 
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Gráfico 10 – Quais os sites mais acessados. Perfil tecnológico.  
Elaborado pela pesquisadora, 2016. 

 

O gráfico 10 mostra a apresentação de diversos tipos de sites e pedimos 

para que as mulheres escolhessem os que mais acessam, podendo optar por 

mais de um. As modalidades dos sites mais visitados foram: boa forma e beleza 

26%, saúde e bem estar 25%, dietas e receitas 16%, celebridades e modelos 

15%, fisiculturismo e musculação 11%, educação 4% e outros 3%. Esses dados 

nos levam a algumas pesquisas já realizadas sobre as informações mais 

procuradas pelas mulheres na internet. Divulgamos a pesquisa feita pelo US 

MEDIA CONSULTING e SOPHIA MIND que comprovam tais evidencias. Em 

ordem decrescente, os assuntos mais acessados são: boa forma, beleza, bem-

estar, saúde, dietas, receitas, celebridades, modelos, fisiculturismo, musculação, 

educação e outros. O racionalismo da modernidade começa a “conscientizar” as 

mulheres de que seus corpos precisam ser belos para apresentar uma boa 

imagem. Justamente o belo, aquilo que é “agradável a vista”, tornou-se a busca 

incessante pela maioria das mulheres pós-modernas.  

Lembrando que boa, feminino de bom, segundo o dicionário Michaelis 

online (2016) significa “mulher de formas atraentes”; no dicionário Priberam 

online (2016), boa significa expressão de aprovação, admiração a algo 
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considerado positivo. Traduzindo ao nosso estudo, tem a ver com uma injeção 

de valores, onde a forma ou o formato corporal precisam mostrar uma posição e 

positivação de uma beleza a fim de atrair e fixar uma imagem agradável a 

sociedade em geral, mesmo esta estando em desconformidade com a imagem 

genuína, original e real da mulher. 

 

 

Gráfico 11 – Quais as redes sociais mais acessadas. Perfil Social.  
Elaborado pela pesquisadora, 2016. 

 

 

O gráfico 11, investigou a utilização de redes sociais. Todas as mulheres 

responderam a mais de uma opção. Com 39%, o facebook é a rede mais 

acessada, seguida do instagram 28%, twiter aparece em terceiro lugar, como 

“outro”, com 17%, 11% redes sociais voltada à namoro e 5% utilizam também o 

tinder. Não houve respostas a “não utilização de nenhuma dessas redes sociais”. 

Essa resposta coincide com a pesquisa do US MEDIA CONSULTING, que 

mostrou um considerável acesso pelas mulheres em redes sociais. Dentre as 

conexões, estão: acesso a e-mails, busca de informações em geral, compras e, 

o que compete, 73% das mulheres acessam a internet com objetivo de 

frequentar suas redes sociais.             
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Gráfico 12 – Se já realizou procedimento estético cirúrgico. Perfil Corporal.  
Elaborado pela pesquisadora, 2016. 

 

A pergunta que demonstra o gráfico 12, revela que a maioria das 

mulheres, 77% nunca realizou nenhum procedimento estético, mas as causas 

disso não foram levantadas. O mais interessante foi a resposta seguinte onde 

apenas 3% revelou que não gostaria de realizar nenhum procedimento. Ou seja, 

entre o “não ter feito cirurgias” e o “querer fazer” há uma grande distância. A 

maioria esmagadora quer fazer algum reparo estético no corpo, onde julga-se 

necessário um procedimento cirúrgico, apesar de muitas não terem realizado 

ainda. 
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Gráfico 13 – Se gostaria de realizar algum procedimento estético cirúrgico e em 
qual(s) parte(s) do corpo. Perfil corporal.  

Elaborado pela pesquisadora, 2016. 

 

No gráfico 13, observa-se que 36% das mulheres gostariam de fazer uma 

cirurgia no abdômen, 25% nos seios, 17% na face/ rosto, 12% nos glúteos e 7% 

nas pernas. Apontamos os estudos de Lacan sobre dessubjetivação do corpo 

através do uso de “órgãos de plástico”, como silicones e próteses. Soler (apud 

STERNICK, 2010), argumentou que procedimentos estéticos cirúrgicos 

comparam-se a história de um “escravo”/ mulher que quer fabricar um “objeto”/ 

corpo a fim de agradar o seu “senhor”/ sociedade/ grupo/ pessoa. 
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Gráfico 14 – Da satisfação quanto à sua aparência. Perfil corporal.  
Elaborado pela pesquisadora, 2016. 

 

Em relação a satisfação com a aparência, a partir do gráfico 14 é possível 

verificar que 33% das mulheres se sentem pouco satisfeitas, seguida de 20% 

que se sentem satisfeitas, 17% insatisfeitas, 17% muito insatisfeita e 13% muito 

satisfeita. Se dividíssemos essa tabela, com apenas duas opções de respostas, 

satisfação e insatisfação, teríamos a seguinte conclusão: 67% (2/3) das 

mulheres se sentem insatisfeitas com sua aparência e 33% (1/3) se sentem 

satisfeitas. Estas respostas incrementam as pesquisas que apontam que, desde 

2013, o Brasil é recordista em cirurgias plásticas, tamanha a insatisfação com a 

aparência. Conforme Gilman (apud RISCADO & PERES, 2010) relatou, aqueles 

que buscam uma cirurgia plástica, o fazem por acreditar que estão excluídas do 

meio social e se sentem infelizes. Para serem aceitos, procuram adequar-se a 

forma física e visual vigente. Mesmo que isso seja líquido e fluído, como bem 

relacionam Bauman e Giddens, em que o espetáculo do “belo” corpo, tem a ver 

com as relações transitórias e cambiantes características da pós-modernidade. 
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Gráfico 15 – Como a mulher se sente em relação àquilo que dizem sobre sua imagem. 
Perfil Emocional.  

Elaborado pela pesquisadora, 2016. 

 

O gráfico 15 está relacionado como o outro julga à aparência feminina.  O 

que eu penso em relação a mim, está intimamente ligado àquilo que as pessoas 

veem e esperam de mim. Vimos que há uma etapa natural na construção e no 

desenvolvimento de nossa identidade, onde precisamos nos diferenciar do outro, 

mas quando esse diferenciar-se torna-se um dilema? Vimos em vários teóricos 

que abordam o tema sobre identidade e personalidade que, ao mesmo tempo 

em que é necessário uma alteridade das demais pessoas, há uma justaposição 

e desejo de se "tornar igual a”. Ao mesmo tempo em que necessitamos ser 

únicos, queremos ser iguais, nos identificar com o outro.  
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Gráfico 16 – Se segue algum famoso na internet. Perfil Cognitivo - Ideacional.  
Elaborado pela pesquisadora, 2016. 

 

A pergunta 16 (gráfico) objetivou revelar se há uma figura midiática que 

mais influencie à imagem da mulher. E revelou que, a maioria não segue o molde 

de um famoso em especial, embora essa porcentagem não tenha sido tão 

predominante. Pôde-se observar que 43% delas estão antenadas às postagens 

e formas de interação com o seu artista preferido. Há, portanto, quem siga cada 

atitude manifesta por um famoso a qual admire, seja pelas ideias, pelo 

comportamento ou pelo corpo/aparência.  
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Gráfico 17 – O meio social que mais exerce influência sobre sua autoimagem. Perfil 
Social - Emocional.  

Elaborado pela pesquisadora, 2016. 

 

O gráfico 17 demonstra claramente que o sexo oposto, sim, é o que mais 

contribui para a influência da autoimagem da mulher. O companheiro/ marido/ 

namorado, exercem fundamental importância quanto ao assunto “como me vejo 

e como me sinto”. Se a própria denominação de autoimagem quer dizer como 

nos vemos e nos sentimos conosco mesmo, o que de fato é “auto” em nós, se o 

meu eu parece estar intimamente ligado ao outro? Os estudos e esta pesquisa 

evidenciam que há vários compostos e influências que compõem e resultam na 

imagem que fazemos de nós mesmos. 30% das mulheres disseram que o 

namorado/ companheiro influenciam na sua autoimagem, 22% disseram que a 

academia é a maior influência, 19% sites, blogs, internet, 16% família e 13% 

amigos.  
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Gráfico 18 – A percepção corporal ao se olhar no espelho. Perfil Corporal - Ideacional.  
Elaborado pela pesquisadora, 2016. 

 

A análise acima, no gráfico 18, esclarece o real motivo das insatisfações 

femininas: 93% desejam, querem emagrecer/ perder gordura. Então, se por um 

lado acreditamos que o padrão de corpo feminino mudou drasticamente na pós-

modernidade, com a ideia de um corpo fitness, mais musculoso e forte, esta 

resposta revela-nos que não; as mulheres acreditam que devem emagrecer. Se 

pensarmos nas mulheres que malham, o fazem a fim de emagrecer, coincide 

com a resposta que 60% malham objetivando transformar sua estética/ 

aparência. Podemos aludir que a maior parte vincula o corpo magro à beleza e 

uma maior aceitação pessoal, principalmente por parte do companheiro. Como 

bem afirma Fischler (1995, p.69) “uma das características de nossa época é sua 

lipofobia, sua obsessão pela magreza, sua rejeição quase maníaca à 

obesidade.” 

Não realizamos uma pesquisa com os homens, mas o estudo, segundo 

Campana, Ferreira e Tavares (2012) indica que eles prefiram um corpo feminino 

cheio de curvas, com seios grandes, empinados e firmes, e nádegas bem 

torneadas. Porém, o padrão predominante na pós-modernidade ainda é o magro 

e com poucas curvas. O que nos chama a atenção é o fato das mulheres terem 

relatado que o homem exerce grande influência para a sua autoimagem e 
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verificarmos o desejo que as mulheres tem em permanecer no padrão magro e 

esguio de corpo. Haveria um conflito de interesses, entre aquilo que o homem 

quer ver na “mulher” e o que “a mulher quer ver nela”, inspirada nos moldes de 

outras mulheres? Instigaria uma outra investigação. 

 

 

 

Gráfico 19 – Se já teve alguma doença mencionada e qual delas. Perfil Cognitivo - 
Comportamental.  

Elaborado pela pesquisadora, 2016. 
 

Quisemos investigar sobre as doenças porque elas podem estar direta ou 

indiretamente ligadas à autoimagem feminina. O gráfico 19, aponta a ansiedade 

em primeiro lugar, com 32% das respostas, seguida de depressão 28%, 11% 

bulimia, 9% anorexia e 20% disseram nunca ter tido nenhuma dessas doenças. 

Quando discorremos a respeito dos transtornos de ansiedade, vimos que há o 

tipo leve, moderado e grave. Vários autores provam que de uma ansiedade leve 

todo ser humano tem. Pensar que a luta para emagrecer, (93% relataram esse 

desejo) acreditando que estão com excesso de peso exerce um impacto muito 

negativo na autoimagem da mulher, considerando que o bem-estar psíquico no 

contexto em que vivemos depende cada vez mais da "medida" corpórea 

(Anderson, Eyler, Galuska, Brown, & Brownson, 2002). Os estudos de Melo, 
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Serra, Cunha, Tosetto e Júnior (2008–2010) correlacionaram os sintomas de 

angústia, culpa, depressão, baixa autoestima, vergonha, timidez e ansiedade à 

obesidade e parecem mais frequentes em mulheres. 

 

 

 

Gráfico 20 – Se já fez uso de alguma medicação referida para tratar algum tipo de 
doença ou sintoma. Perfil Cognitivo - Emocional.  

Elaborado pela pesquisadora, 2016. 

 

Quanto ao uso de algum medicamento para controlar algumas doenças, 

o gráfico 20 revelou que, 50% das mulheres disseram nunca ter feito uso de 

nenhum remédio; enquanto 28% alegaram ter feito uso de inibidores de apetite 

e 22% ansiolíticos. 1/3 das mulheres já lançaram mão de remédios para inibir o 

apetite e 1/4 já tomaram inibidores para ansiedade. Estariam as duas vertentes 

correlacionadas: apetite voraz e ansiedade? Ou ainda, as mulheres querem 

suprimir, enganar a vontade/ prazer em comer a fim de não engordar? Ou a 

obsessão em emagrecer leva a ansiedade que desperta ainda mais a vontade 

de comer? Não nos fixamos nisso, mas sem dúvida, o maior detalhamento 

possível desse quadro deve ser levantado nos consultórios médicos e 

psicológicos.  

50%

22%

28%

0% 0%

FEZ USO DE ALGUMA SUBSTÂNCIA PARA 
TRATAMENTO

Não tomei nenhum destes
medicamentos

Ansiolíticos (ansiedade)

inibidores de apetite
(emagrecimento)

Ativadores de apetite
(ganho de massa)

Outro:



139 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante a todas as formulações sobre a autoimagem, as consequências 

dos processos sociais e físicos para a mulher na pós-modernidade, conclui-se 

que não há um único modelo de corpo, mas que há sim, um padrão pré-fixado 

do que seja ideal. Percebeu-se que este ideal está diretamente ligado à beleza, 

e que, cada época possuiu seu padrão. Não pudemos apontar o meio social 

como o único por criar os padrões corporais, mas toda a trajetória histórica do 

corpo, as novas tecnologias, os meios de comunicação e publicação influenciam 

mais diretamente a relação entre corpo e autoimagem.  

A pesquisa demonstrou que a mulher constrói sua autoimagem a partir do 

que o meio social transmite como belo, bom e magro; atrelando esses cobiçados 

adjetivos a um desejo incessante de possuir a forma e a aparência “ideal” que a 

pós-modernidade expõe e publica. A questão norteadora, a problemática que 

tanto nos instigou, foi merecidamente esclarecida. Como a autoimagem corporal 

da mulher é construída na sociedade pós-moderna na cidade de Campos dos 

Goytacazes? A pesquisa comprovou que há uma grande predominância 

feminina voltada à estética corporal. A saúde tornou-se sinônimo de beleza, bem-

estar de cirurgias e qualidade de vida, poder de consumo. As mulheres dão muita 

importância à aparência, à apresentação de sua imagem.  

Em princípio, três foram as hipóteses levantadas: 1- as novas tecnologias 

da informação/comunicação exercem influência na imagem da mulher pelos 

conteúdos veiculados. 2- é de que a liquidez da pós-modernidade assegura ao 

sujeito transformar-se ao prazer vigente, onde tudo é rapidamente modificável, 

mediante a realização de procedimentos estéticos cirúrgicos.  3- o corpo 

musculoso, evidentemente natural nos homens, tem-se tornado objeto de desejo 

das mulheres no século XXI.  

Nossa hipótese 3 não foi corroborada, ao menos na amostra pesquisada. 

Visto que, os resultados demonstraram que a maioria das mulheres praticam 

uma atividade física com objetivo de emagrecer. A fileira competitiva das 

mulheres entre si, revela que os corpos magros, são os maiores alvos da inveja 

alheia, traduz “beleza” e “pouca gordura”. Contradizendo essa definição, vimos 
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que um corpo sem curvas, nunca agradou aos homens e, a pesquisa nos provou 

que a satisfação da imagem corporal da mulher está diretamente ligada ao 

julgamento do parceiro sobre seu corpo. Mas esse ainda não deixa de ser o 

maior objetivo das mulheres: emagrecer. 

As outras duas hipóteses foram comprovadas, uma vez que todas as 

mulheres da amostra acessam algum canal de comunicação, seja TV, internet, 

celular, etc. A maioria possui redes sociais e visitam com frequência sites que 

abordam assuntos como boa forma, beleza, dieta e musculação. Acreditamos 

que a hipótese sobre a liquidez da pós-modernidade foi de fundamental 

relevância para o estudo. É o que leva a mulher desejar transformar seu corpo 

em uma “obra de arte perfeita”, o mais rapidamente possível, com recursos 

capitalistas empregues em um grande investimento: procedimentos estéticos 

cirúrgicos, capazes de garantir e/ou devolver a autoestima feminina. 

Os procedimentos cirúrgicos estéticos estão entre os mais realizados 

pelas mulheres com intuito de corrigir e/ou camuflar a feiura, dentro de um 

julgamento coletivo, na total dependência de adequação e aprovação social. A 

questão psicológica obteve uma significância muito grande. Não se pôde concluir 

a exatidão de um adoecer psíquico, se é anterior ou posterior aos sintomas 

apresentados, ou seja, se a busca desenfreada pela imagem e corpo ideal 

acontecem devido há um distúrbio emocional já instalado ou se o distúrbio se dá 

no percurso do desejo pela aquisição do corpo “perfeito”. Mas seja qual for a 

ordem em que os distúrbios ocorrem, o fato é que as mulheres, na pós-

modernidade estão psiquicamente enfermas, porque o valor da sociedade 

encontra-se na imagem, naquilo que se mostra, que se pode ver, renegando o 

interior, a profundidade daquilo em que não está visível. Esse espaço obscuro e 

esquecido, quando insiste em abrir-se e mostrar-se, requer muita atenção e a 

necessidade de vários tratamentos interdisciplinares. 

Estudamos e comparamos os perfis (padrão-modelo) dos corpos 

femininos de cada época. Compreendemos que a função do social (desde os 

primórdios) tem sido arar, plantar, frutificar e colher frutos favoráveis à ordem 

sobre as pessoas. O controle se deu de diversas formas, muitos, ligados ao 

corpo da mulher, alvo frágil, imaculado, perfeito para ser manipulado. Épocas 
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passadas, mais visivelmente, o controle social parecia girar de fora (meio) para 

dentro (corpo-mulher). Hoje (pós-modernidade), parece o inverso, quase 

imperceptível. As ideologias sociais criam, divulgam o padrão de corpo, atraem 

às mulheres, que, se inclinam numa escolha perigosa, que pode gerar uma série 

de doenças psíquicas. 

Pode-se inferir que a personalidade não é definitiva, mas a crítica principal 

desta dissertação foi justamente no efeito da liquefação, devido a dissolução da 

autoimagem que é construída desde o nascimento, nas relações entre o “eu” e 

o “outro”. Nesta relação, é onde internalizamos as normas culturais e passamos 

a ver o mundo conforme o que apreendemos dele. Limitações, somos cheios 

delas, mas o discurso da sociedade pós-moderna é que podemos tudo! E é aí 

que a ruína muitas vezes acontece: começar a achar que somos super-heroínas, 

inabaláveis e imortais, fazendo do nosso corpo a foto da imagem ideal e, pior de 

tudo, acreditar que ela existe e que a partir das tecnologias é possível foto shop 

e reparos instantâneos. 

Há muitas mudanças em um espaço curto de tempo. As novidades 

oferecidas através de propagandas vão além do fato de consumir, afetam a 

personalidade no sentido em que divulgam a característica do corpo do 

momento, a boca do momento, o peito do momento, enfim, tudo é passageiro, 

mutável e inconstante, basta decidir seguir a onda ou não, como na rede social 

“twiter”, onde você se cadastra, loga e começa a fazer amizades “descartáveis”, 

que vão e vem como uma onda, que a cada mudança climática, muda sua 

intensidade. As informações criadas, divulgadas em um ambiente totalmente 

aberto e acessível que é a internet, abre precedente para se tornar quem quiser 

e modificar-se à moda (conjunção de opiniões) do corpo vigente na sociedade 

pós-moderna: lindo, magro e jovem! 
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