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““““Uma sociedade sUma sociedade sUma sociedade sUma sociedade sóóóó encontra existência nos corpos encontra existência nos corpos encontra existência nos corpos encontra existência nos corpos 
pulsantes dos seres humanos que a constituem: ela pulsantes dos seres humanos que a constituem: ela pulsantes dos seres humanos que a constituem: ela pulsantes dos seres humanos que a constituem: ela éééé

vvvvíííísceras, nervos, sentidos, neurônios... A histsceras, nervos, sentidos, neurônios... A histsceras, nervos, sentidos, neurônios... A histsceras, nervos, sentidos, neurônios... A históóóória, desta ria, desta ria, desta ria, desta 
maneira, não se concretiza apenas em guerras, decretos, maneira, não se concretiza apenas em guerras, decretos, maneira, não se concretiza apenas em guerras, decretos, maneira, não se concretiza apenas em guerras, decretos, 
tratados (...): materializatratados (...): materializatratados (...): materializatratados (...): materializa----se tambse tambse tambse tambéééém em perfumes, sons, m em perfumes, sons, m em perfumes, sons, m em perfumes, sons, 
miragens, carmiragens, carmiragens, carmiragens, caríííícias, distâncias, evitacias, distâncias, evitacias, distâncias, evitacias, distâncias, evitaçççções ... Não hões ... Não hões ... Não hões ... Não háááá outra outra outra outra 
concretude social: uma sociedade estarconcretude social: uma sociedade estarconcretude social: uma sociedade estarconcretude social: uma sociedade estaráááá nos corpos de nos corpos de nos corpos de nos corpos de 
seus membros ou não residirseus membros ou não residirseus membros ou não residirseus membros ou não residiráááá em parte algumaem parte algumaem parte algumaem parte alguma”””” (Jos(Jos(Jos(Joséééé

Carlos Rodrigues).Carlos Rodrigues).Carlos Rodrigues).Carlos Rodrigues).

(FFLCH – USP)



ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos
• Compreender como mulheres brasileiras de Compreender como mulheres brasileiras de Compreender como mulheres brasileiras de Compreender como mulheres brasileiras de 

classe mclasse mclasse mclasse méééédiadiadiadia----alta e urbanas pensam a alta e urbanas pensam a alta e urbanas pensam a alta e urbanas pensam a 
construconstruconstruconstruçççção de sua autoão de sua autoão de sua autoão de sua auto----imagemimagemimagemimagem

• Quais  são os modelos corporais vigentes na Quais  são os modelos corporais vigentes na Quais  são os modelos corporais vigentes na Quais  são os modelos corporais vigentes na 
atualidadeatualidadeatualidadeatualidade

• Quais as estratQuais as estratQuais as estratQuais as estratéééégias para se alcangias para se alcangias para se alcangias para se alcanççççar um ar um ar um ar um 
corpo considerado perfeitocorpo considerado perfeitocorpo considerado perfeitocorpo considerado perfeito

• Como e porque evidenciamos um Como e porque evidenciamos um Como e porque evidenciamos um Como e porque evidenciamos um 
crescimento da importância dada crescimento da importância dada crescimento da importância dada crescimento da importância dada àààà estestestestéééética tica tica tica 

Linha Analítica: Entender o corpo não apenas como 
produto da cultura, mas como um lócus de produção
e reflexão da própria cultura, como instrumento de 

investigação e vetor do conhecimento



AmostraAmostraAmostraAmostra

• 80 mulheres praticantes de atividades 80 mulheres praticantes de atividades 80 mulheres praticantes de atividades 80 mulheres praticantes de atividades 
ffffíííísicas e freqsicas e freqsicas e freqsicas e freqüüüüentadoras da academia entadoras da academia entadoras da academia entadoras da academia 
de ginde ginde ginde gináááástica Cia Atlhstica Cia Atlhstica Cia Atlhstica Cia Atlhéééética. tica. tica. tica. 

• Todas Todas Todas Todas ““““malhadorasmalhadorasmalhadorasmalhadoras””””....
• Mulheres de classe econômica Mulheres de classe econômica Mulheres de classe econômica Mulheres de classe econômica 

abastada. abastada. abastada. abastada. 



Justificativas do tema Justificativas do tema Justificativas do tema Justificativas do tema 

• Porque mulheres de classe mPorque mulheres de classe mPorque mulheres de classe mPorque mulheres de classe méééédiadiadiadia----alta e não alta e não alta e não alta e não 
mulheres de classe econômica menos abastada?mulheres de classe econômica menos abastada?mulheres de classe econômica menos abastada?mulheres de classe econômica menos abastada?
– É inquestionável que as classes médias e altas 

são mais diretamente atingidas pela cobrança 
social do corpo perfeito.

– Tendência entre os intelectuais de priorizar o 
estudo de classes populares, julgando o estudo 
da elite como algo fútil.

– O “outro” não deve ser procurado só fora das 
cercanias do pesquisador: Ele não é apenas o 
melanésio de uma aldeia distante, mas nós 
mesmos



• Porque falar de corpo, ginPorque falar de corpo, ginPorque falar de corpo, ginPorque falar de corpo, gináááástica, cirurgias plstica, cirurgias plstica, cirurgias plstica, cirurgias pláááásticas e dietas? sticas e dietas? sticas e dietas? sticas e dietas? 
Porque deter o olhar sobre a tribo das malhadoras? Porque deter o olhar sobre a tribo das malhadoras? Porque deter o olhar sobre a tribo das malhadoras? Porque deter o olhar sobre a tribo das malhadoras? 
– O corpo é central à noção de pessoa. Ele reflete nossas 

concepções de nós mesmos e do mundo. 
– Pesquisadores tratam o tema do culto ao corpo como 

futilidade, revelando uma certa miopia.
– É impossível não perceber como valorizamos a forma 

física.
– Estudar minorias éticas é fundamental, mas é bom também 

não esquecer que a relação com o corpo perpassa relações 
de classe, religião e outros. A mulher quilombola, por 
exemplo, não deixa de ser afetada de alguma maneira pelo 
culto ao corpo

– Conseqüências nefastas do culto ao corpo.

Justificativas do tema Justificativas do tema Justificativas do tema Justificativas do tema 



O Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidade

Distribuição das Entrevistadas, segundo 
a frequência semanal à academia

9%

44%

3%

44%

1 a 2 vezes

3 a 4 vezes

5 vezes ou mais

não respondeu

Rotina de malhaRotina de malhaRotina de malhaRotina de malhaççççãoãoãoão

Horas diárias dedicadas á malhação

73%

19%

4%

1%

3%

1 a 2 horas

3 horas

4 horas

mais de 4 horas 

não respondeu

• O primeiro modo de se O primeiro modo de se O primeiro modo de se O primeiro modo de se 
alcanalcanalcanalcanççççar o corpo desejado ar o corpo desejado ar o corpo desejado ar o corpo desejado 
são os exercsão os exercsão os exercsão os exercíííícios.cios.cios.cios.

“Eu acho que a grande maioria 
faz exercícios por uma questão 
estética. É o culto ao corpo, se 
você começa a ficar com 
barriga, a sociedade te cobra 
muito...”

(Mulher 21, 44 anos)



O Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidade
Corpo magro e malhadoCorpo magro e malhadoCorpo magro e malhadoCorpo magro e malhado

•63,75%63,75%63,75%63,75% elegeram o corpo magro e malhado como elegeram o corpo magro e malhado como elegeram o corpo magro e malhado como elegeram o corpo magro e malhado como 
modelo hegemônico de beleza.modelo hegemônico de beleza.modelo hegemônico de beleza.modelo hegemônico de beleza.

•PernasPernasPernasPernas,,,, seios e glseios e glseios e glseios e glúúúúteos são enfatizados como teos são enfatizados como teos são enfatizados como teos são enfatizados como 
referenciais de beleza.referenciais de beleza.referenciais de beleza.referenciais de beleza.

•O abdômen, a cintura e os seios são as partes O abdômen, a cintura e os seios são as partes O abdômen, a cintura e os seios são as partes O abdômen, a cintura e os seios são as partes 
que as mulheres mais gostariam de mudar.que as mulheres mais gostariam de mudar.que as mulheres mais gostariam de mudar.que as mulheres mais gostariam de mudar.



Você faz ou fez regimes para 
emagrecer?

41% 59%
sim

não

Tomou ou toma alguma medicação para 
emagrecer?

1%

20%
79%

sim

não

não respondeu

• AAAA mesa deixou de ser um mesa deixou de ser um mesa deixou de ser um mesa deixou de ser um 
lugar de fartura, passando a lugar de fartura, passando a lugar de fartura, passando a lugar de fartura, passando a 
ser frugal e contida.ser frugal e contida.ser frugal e contida.ser frugal e contida.

“É uma dieta eterna. E a 
malhação é eterna também.”

(Mulher 7, 39 anos).

O Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidade
AssociaAssociaAssociaAssociaçççção entre ão entre ão entre ão entre 

perfeiperfeiperfeiperfeiçççção e magrezaão e magrezaão e magrezaão e magreza



• AssociaAssociaAssociaAssociaçççção entre ser magra e ser ão entre ser magra e ser ão entre ser magra e ser ão entre ser magra e ser 
equilibrada.equilibrada.equilibrada.equilibrada.

• A magreza A magreza A magreza A magreza éééé vista como um exercvista como um exercvista como um exercvista como um exercíííício cio cio cio 
de disciplina, vivemosde disciplina, vivemosde disciplina, vivemosde disciplina, vivemos uma cultura uma cultura uma cultura uma cultura 
liplipliplipóóóófoba, um horror a tudo que foba, um horror a tudo que foba, um horror a tudo que foba, um horror a tudo que éééé mole, mole, mole, mole, 
relaxado, gordo: a gordura corporal em relaxado, gordo: a gordura corporal em relaxado, gordo: a gordura corporal em relaxado, gordo: a gordura corporal em 
tempos de culto ao corpo soa como tempos de culto ao corpo soa como tempos de culto ao corpo soa como tempos de culto ao corpo soa como 
““““relaxamentorelaxamentorelaxamentorelaxamento””””, , , , ““““falta de fibra moralfalta de fibra moralfalta de fibra moralfalta de fibra moral””””....

• Ideologia do Ideologia do Ideologia do Ideologia do ““““ssssóóóó éééé feio e gordo quem feio e gordo quem feio e gordo quem feio e gordo quem 
querquerquerquer””””

O Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidade

Magreza/DisciplinaMagreza/DisciplinaMagreza/DisciplinaMagreza/Disciplina



Você se submeteu a cirurgia 
estética?

57% 43%
sim

não 

Você pretende se submeter a cirurgia 
plástica no futuro?

8%

18% 72%

1%
1%

sim

não 

talvez

não sabe

não respondeu

• Quando as dietas e a Quando as dietas e a Quando as dietas e a Quando as dietas e a ““““malhamalhamalhamalhaççççãoãoãoão””””
não são suficientes, as mulheres não são suficientes, as mulheres não são suficientes, as mulheres não são suficientes, as mulheres 
recorrem a tratamentos estrecorrem a tratamentos estrecorrem a tratamentos estrecorrem a tratamentos estééééticos ticos ticos ticos 
e/ou ple/ou ple/ou ple/ou pláááásticas.sticas.sticas.sticas.

“É muito importante, você se 
olhar no espelho e se sentir 
bem, você tem que se gostar, eu 
acho que foi um começo 
maravilhoso você se sentir bem 
com o seu corpo (...) Melhorou 
a  auto-estima. Mas o que 
melhorou mesmo foi a plástica”

(Mulher 55, 44 anos).

O Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidade
Cirurgias PlCirurgias PlCirurgias PlCirurgias Pláááásticassticassticassticas



• AAAAs pls pls pls pláááásticas são uma espsticas são uma espsticas são uma espsticas são uma espéééécie de cie de cie de cie de ““““plusplusplusplus””””, um presente que , um presente que , um presente que , um presente que 
elas se dão quando consideram que elas se dão quando consideram que elas se dão quando consideram que elas se dão quando consideram que ““““fizeram a sua partefizeram a sua partefizeram a sua partefizeram a sua parte””””. . . . 

• Mas quando as plMas quando as plMas quando as plMas quando as pláááásticas são pagas pelos maridos, sticas são pagas pelos maridos, sticas são pagas pelos maridos, sticas são pagas pelos maridos, 
aumenta o naumenta o naumenta o naumenta o níííível de cobranvel de cobranvel de cobranvel de cobrançççça e de expectativa dos mesmos a e de expectativa dos mesmos a e de expectativa dos mesmos a e de expectativa dos mesmos 
na manutenna manutenna manutenna manutençççção das formas alcanão das formas alcanão das formas alcanão das formas alcanççççadas.adas.adas.adas.

•Rigidez dos padrões estRigidez dos padrões estRigidez dos padrões estRigidez dos padrões estééééticos:qualquer adiposidade ticos:qualquer adiposidade ticos:qualquer adiposidade ticos:qualquer adiposidade éééé
considerada grande o suficiente para minar uma percepconsiderada grande o suficiente para minar uma percepconsiderada grande o suficiente para minar uma percepconsiderada grande o suficiente para minar uma percepçççção ão ão ão 
positiva do corpopositiva do corpopositiva do corpopositiva do corpo::::““““Ah, na praia eu não vou.  De biquAh, na praia eu não vou.  De biquAh, na praia eu não vou.  De biquAh, na praia eu não vou.  De biquííííni, jamais. Se eu tiver que ir, ni, jamais. Se eu tiver que ir, ni, jamais. Se eu tiver que ir, ni, jamais. Se eu tiver que ir, 
jogar um vôlei, jjogar um vôlei, jjogar um vôlei, jjogar um vôlei, jáááá vou de propvou de propvou de propvou de propóóóósito de calsito de calsito de calsito de calçççça, de top, pra ter uma desculpa, a, de top, pra ter uma desculpa, a, de top, pra ter uma desculpa, a, de top, pra ter uma desculpa, ‘‘‘‘eu vim seu vim seu vim seu vim sóóóó pra pra pra pra 
jogarjogarjogarjogar’’’’, eu sou gordinha, então eu evito, eu sou gordinha, então eu evito, eu sou gordinha, então eu evito, eu sou gordinha, então eu evito”””” (Mulher 5, 22 anos, 1,69, 58 (Mulher 5, 22 anos, 1,69, 58 (Mulher 5, 22 anos, 1,69, 58 (Mulher 5, 22 anos, 1,69, 58 KgsKgsKgsKgs, instrutora de , instrutora de , instrutora de , instrutora de 
gingingingináááástica)stica)stica)stica)

•AlAlAlAléééém da gordura, temem celulite, flacidez e estrias (mas m da gordura, temem celulite, flacidez e estrias (mas m da gordura, temem celulite, flacidez e estrias (mas m da gordura, temem celulite, flacidez e estrias (mas 
não temem as cicatrizes das plnão temem as cicatrizes das plnão temem as cicatrizes das plnão temem as cicatrizes das pláááásticas). sticas). sticas). sticas). 

O Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidade
PlPlPlPláááástica/Perfeistica/Perfeistica/Perfeistica/Perfeiççççãoãoãoão



Você acha que fazer exercícios mudou a sua 
auto-estima?

63%
33%

1%
3%

não

um pouco

muito

não respondeu

•Usar roupas mais justas, se comparar as modelos, ser aceita Usar roupas mais justas, se comparar as modelos, ser aceita Usar roupas mais justas, se comparar as modelos, ser aceita Usar roupas mais justas, se comparar as modelos, ser aceita 
pela sociedade.pela sociedade.pela sociedade.pela sociedade.

O corpo O corpo O corpo O corpo éééé moldmoldmoldmoldáááável, e o indivvel, e o indivvel, e o indivvel, e o indivííííduo duo duo duo éééé responsresponsresponsresponsáááável pelo mesmo, vel pelo mesmo, vel pelo mesmo, vel pelo mesmo, 
““““ssssóóóó éééé feio quem querfeio quem querfeio quem querfeio quem quer””””.  .  .  .  ““““DesleixoDesleixoDesleixoDesleixo””””////““““CulpaCulpaCulpaCulpa”””” ....

•Cultura Cultura Cultura Cultura ““““yupyieyupyieyupyieyupyie””””: As mulheres desejam serem aceitas, : As mulheres desejam serem aceitas, : As mulheres desejam serem aceitas, : As mulheres desejam serem aceitas, 
integradas, e não desviantesintegradas, e não desviantesintegradas, e não desviantesintegradas, e não desviantes....

“Ah, sem dúvida, a auto-estima é
diretamente proporcional à beleza física 
e à qualidade de vida.” (Mulher 44)

O Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidade
AutoAutoAutoAuto----Estima/ExercEstima/ExercEstima/ExercEstima/Exercíííícioscioscioscios



•Para a ideologia do culto ao corpo, não hPara a ideologia do culto ao corpo, não hPara a ideologia do culto ao corpo, não hPara a ideologia do culto ao corpo, não háááá felicidade fora da felicidade fora da felicidade fora da felicidade fora da 
beleza. Tripbeleza. Tripbeleza. Tripbeleza. Tripéééé beleza, juventude, exercbeleza, juventude, exercbeleza, juventude, exercbeleza, juventude, exercíííícios/plcios/plcios/plcios/pláááásticassticassticassticas

•A vergonha por não portarem formas perfeitas  leva A vergonha por não portarem formas perfeitas  leva A vergonha por não portarem formas perfeitas  leva A vergonha por não portarem formas perfeitas  leva àààà inibiinibiinibiinibiçççção ão ão ão 
das mulheresdas mulheresdas mulheresdas mulheres, , , , comprometendo a interacomprometendo a interacomprometendo a interacomprometendo a interaçççção total com os ão total com os ão total com os ão total com os 
companheiroscompanheiroscompanheiroscompanheiros....

• As mulheres temem mais não terem os recursos para As mulheres temem mais não terem os recursos para As mulheres temem mais não terem os recursos para As mulheres temem mais não terem os recursos para 
alcanalcanalcanalcanççççar os padrões de estar os padrões de estar os padrões de estar os padrões de estéééética do que a condenatica do que a condenatica do que a condenatica do que a condenaçççção moral e ão moral e ão moral e ão moral e 
social da beleza por parte da sociedade. social da beleza por parte da sociedade. social da beleza por parte da sociedade. social da beleza por parte da sociedade. 

•Gênero: as mulheres são mais cobradas do que os homensGênero: as mulheres são mais cobradas do que os homensGênero: as mulheres são mais cobradas do que os homensGênero: as mulheres são mais cobradas do que os homens

•Atitudes de status reflexa: os maridos se beneficiam da Atitudes de status reflexa: os maridos se beneficiam da Atitudes de status reflexa: os maridos se beneficiam da Atitudes de status reflexa: os maridos se beneficiam da 
aparência embelezada de suas companheiras. Beleza = aparência embelezada de suas companheiras. Beleza = aparência embelezada de suas companheiras. Beleza = aparência embelezada de suas companheiras. Beleza = 
capital Simbcapital Simbcapital Simbcapital Simbóóóólico lico lico lico 

Beleza/Felicidade/IdentidadeBeleza/Felicidade/IdentidadeBeleza/Felicidade/IdentidadeBeleza/Felicidade/Identidade
“Felicidade é entrar num vestido P”(outdoor de diet Shake)



Corpo: indicador de pessoa bem Corpo: indicador de pessoa bem Corpo: indicador de pessoa bem Corpo: indicador de pessoa bem 
sucedida.sucedida.sucedida.sucedida.

“... se você anda com uma pessoa 
bonita as outras pessoas te olham de 
uma maneira diferente...”

(Mulher 10, 26 anos)

A aparência física influi no mercado de trabalho?

5%1%

59% 35%

pouco

mais ou menos

bastante 

não respondeu

Você acha que a aparência física interfere 
na escolha de parceiros afetivos?

11%

59%

1%

29%
pouco 

mais ou menos

bastante 

não respondeu

O quão importante é a aparência física para você?

4% 14%

82%

pouco importante

mais ou menos
importante

muito importante

O Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidade
Beleza/Marca social (Pierce)Beleza/Marca social (Pierce)Beleza/Marca social (Pierce)Beleza/Marca social (Pierce)



A Beleza enquanto competiA Beleza enquanto competiA Beleza enquanto competiA Beleza enquanto competiçççção: individualismo ão: individualismo ão: individualismo ão: individualismo 
competitivocompetitivocompetitivocompetitivo

“É,  eu malho pra mim né? Agora, se eu for responder 
entre as outras mulheres, as mulheres se arrumam para 
as outras mulheres, depois elas se arrumam para os 
homens, por último elas se arrumam para elas mesmas. É
um mundo de competitividade... É assim: ficar parecido, 
ficar igual e também competir (...)”

(Mulher 21, 44 anos).

O Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidade
Corpo magro e malhado para Corpo magro e malhado para Corpo magro e malhado para Corpo magro e malhado para quequequeque????



Para quem as mulheres se cuidam

13%

52%

20% 15% para si mesmas

para os homens

para as mulheres

todas as opções

Para quem você se cuida?

14%

21%
46%

19%

para si mesmas

para outras mulheres e para
si mesmas

para os homens e para si
mesmas

para si mesmas, para os
homens e para outras
mulheres

• As outras mulheres se As outras mulheres se As outras mulheres se As outras mulheres se 
configuram como um dos configuram como um dos configuram como um dos configuram como um dos 
espelhos  mais rigorosos. E os espelhos  mais rigorosos. E os espelhos  mais rigorosos. E os espelhos  mais rigorosos. E os 
modelos que buscam alcanmodelos que buscam alcanmodelos que buscam alcanmodelos que buscam alcanççççar ar ar ar 
tambtambtambtambéééém são os das outras, m são os das outras, m são os das outras, m são os das outras, 
sejam elas atrizes, modelos ou sejam elas atrizes, modelos ou sejam elas atrizes, modelos ou sejam elas atrizes, modelos ou 
mesmo a colega mesmo a colega mesmo a colega mesmo a colega ““““mais saradamais saradamais saradamais sarada””””

• A mulher A mulher A mulher A mulher éééé convertida em convertida em convertida em convertida em 
miragem, emiragem, emiragem, emiragem, ela  não la  não la  não la  não éééé o que se o que se o que se o que se 
vê, mas o que se quer ver vê, mas o que se quer ver vê, mas o que se quer ver vê, mas o que se quer ver 

O Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidade
Corpo magro e malhado para Corpo magro e malhado para Corpo magro e malhado para Corpo magro e malhado para quemquemquemquem????



““““você fala para seu namorado, ´aquela mulher da Tv está com o 
abdômen rasgado’, ele fala ‘ela é tão feia, é legal ter onde 

pegar’, mas você não confia nestas informações, mesmo sabendo 
qual é o padrão que eles acham  mais bonito,  a gente está com 
esta imposição de ser magra e magra...” (Mulher 54, 26 anos).

• Freire Costa, psicanalista:“Percebo uma tentativa, na 
maioria dos meus clientes, de provar para suas 

companheiras que estão satisfeitos com seus corpos, que 
chegam mesmo a achá-los belos. Mas eles não são 

sequer ouvidos, pois as suas afirmações chegam aos 
ouvidos delas como um reles afago numa ferida narcísica, 
não podendo tais afirmações serem consideradas como 

verdadeiras” (Costa, 97).



O Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidade
A  reativareativareativareativaçççção de desejosão de desejosão de desejosão de desejos por meio das imagens:imagens:imagens:imagens:
O corpo imaginO corpo imaginO corpo imaginO corpo imaginááááriorioriorio



O Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidade
Reativaeativaeativaeativaçççção de desejos/ão de desejos/ão de desejos/ão de desejos/ imagens:imagens:imagens:imagens:

O corpo imaginO corpo imaginO corpo imaginO corpo imaginááááriorioriorio

Eu fui uma das que começaram por causa da mídia (...) Eu ia pra academia, pedia a 
playboy da filha da mãe, colocava no chão e   ficava olhando pra ela e me matando numa 
academia. E eu falava – filha da puta vou ficar igual a você. A gente tem a nossa própria  
personalidade, só que o meio também influencia. ” (Mulher 53, 29 anos) 



O Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidade
ReativaReativaReativaReativaçççção dos desejos: O corpo imaginão dos desejos: O corpo imaginão dos desejos: O corpo imaginão dos desejos: O corpo imaginááááriorioriorio



Você acha que podemos falar atualmente de um culto 
ao corpo?

88%

3% 9%

sim

não 

mais ou menos 

A mídia contribui para a idéia de 
culto ao corpo?

96%

4%
0%

sim

não

mais ou menos

O culto ao corpoO culto ao corpoO culto ao corpoO culto ao corpo
•A publicidade surge neste A publicidade surge neste A publicidade surge neste A publicidade surge neste 
processo como uma espprocesso como uma espprocesso como uma espprocesso como uma espéééécie cie cie cie 
de operador totêmico e as de operador totêmico e as de operador totêmico e as de operador totêmico e as 
formas perfeitas como totens formas perfeitas como totens formas perfeitas como totens formas perfeitas como totens 
midimidimidimidiááááticosticosticosticos. M. M. M. Míííídia e culto ao dia e culto ao dia e culto ao dia e culto ao 
corpo se entremeiam.corpo se entremeiam.corpo se entremeiam.corpo se entremeiam.

O Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidade

•Cultura de consumo e Cultura de consumo e Cultura de consumo e Cultura de consumo e 
EstetizaEstetizaEstetizaEstetizaçççção da vida ão da vida ão da vida ão da vida 
cotidiana: dissolveucotidiana: dissolveucotidiana: dissolveucotidiana: dissolveu----se se se se 
a distina distina distina distinçççção entre ão entre ão entre ão entre 
realidade e imagem realidade e imagem realidade e imagem realidade e imagem 
(Baudelaire)(Baudelaire)(Baudelaire)(Baudelaire)



•EstEstEstEstáááá ligado ao que Maffesoli chamou de presenteligado ao que Maffesoli chamou de presenteligado ao que Maffesoli chamou de presenteligado ao que Maffesoli chamou de presenteíííísmo.smo.smo.smo.

•Courtine (1995): importância  da tCourtine (1995): importância  da tCourtine (1995): importância  da tCourtine (1995): importância  da téééécnica (tecnologia do cnica (tecnologia do cnica (tecnologia do cnica (tecnologia do 
suor), do esforsuor), do esforsuor), do esforsuor), do esforçççço individual e da disciplina.o individual e da disciplina.o individual e da disciplina.o individual e da disciplina.

•96% da amostra consideram que o culto ao corpo 96% da amostra consideram que o culto ao corpo 96% da amostra consideram que o culto ao corpo 96% da amostra consideram que o culto ao corpo 
devedevedevedeve----se a intensa exposise a intensa exposise a intensa exposise a intensa exposiçççção do mesmo e da afirmaão do mesmo e da afirmaão do mesmo e da afirmaão do mesmo e da afirmaçççção ão ão ão 
de uma identidade nacional (imagem do Brasil enquanto de uma identidade nacional (imagem do Brasil enquanto de uma identidade nacional (imagem do Brasil enquanto de uma identidade nacional (imagem do Brasil enquanto 
um paum paum paum paíííís de belas mulheres).s de belas mulheres).s de belas mulheres).s de belas mulheres).

Importância dada ao corpo com relação ao 
passado

95%

5%0%
não aumentou

aumentou um pouco

aumentou demais

O culto ao corpoO culto ao corpoO culto ao corpoO culto ao corpo



•Tem pouca ligaTem pouca ligaTem pouca ligaTem pouca ligaçççção com a idade, escolaridade (89% ão com a idade, escolaridade (89% ão com a idade, escolaridade (89% ão com a idade, escolaridade (89% 
têm ntêm ntêm ntêm níííível superior) ou exercvel superior) ou exercvel superior) ou exercvel superior) ou exercíííício de profissão (67,5%), cio de profissão (67,5%), cio de profissão (67,5%), cio de profissão (67,5%), 
pois a pressão social do culto ao corpo atinge a todos. pois a pressão social do culto ao corpo atinge a todos. pois a pressão social do culto ao corpo atinge a todos. pois a pressão social do culto ao corpo atinge a todos. 
Faz parte dos processos de construFaz parte dos processos de construFaz parte dos processos de construFaz parte dos processos de construçççção de identidade e ão de identidade e ão de identidade e ão de identidade e 
queiramos ou não, virou parte de nossa cultura.queiramos ou não, virou parte de nossa cultura.queiramos ou não, virou parte de nossa cultura.queiramos ou não, virou parte de nossa cultura.

“A gente não escapa do processo de fragmentação do homem. De jeito 
nenhum. Você faz parte do processo. Está é a sua humanidade e a sua 
modernidade. Você é bombardeada por isso, sabe que isso acontece, mas 
você não tem como se abster disso”

(Mulher 30, 51 anos, professora universitária/comunicação)

A seduA seduA seduA seduçççção do culto ao corpoão do culto ao corpoão do culto ao corpoão do culto ao corpo
O Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidadeO Corpo na atualidade

“São poucas aquelas que têm uma graça divina e não 
se deixam tocar por isso”. 

(Mulher 30, 51 anos)



Os Perigos do Culto ao CorpoOs Perigos do Culto ao CorpoOs Perigos do Culto ao CorpoOs Perigos do Culto ao Corpo
• A Perda da Identidade: identidade X identificaA Perda da Identidade: identidade X identificaA Perda da Identidade: identidade X identificaA Perda da Identidade: identidade X identificaççççãoãoãoão

– “porque para conseguir aceitar-se nos outros (...) 
é necessário, primeiro, recusar-se em si mesmo”
(Lévi-Strauss, 1993). 

• DistDistDistDistúúúúrbios Alimentaresrbios Alimentaresrbios Alimentaresrbios Alimentares
– Anorexia e Bulimia.
– 10% portam estes distúrbios, 56% conhecem 

pessoas com eles.
• Espelhamentos/Hipnose. Espelhamentos/Hipnose. Espelhamentos/Hipnose. Espelhamentos/Hipnose. 

– “Quando o mundo real se transforma em simples 
imagens, as simples imagens tornam-se seres 
reais e motivações eficientes de um 
comportamento hipnótico (...)” (Debord, 1992). 



• FetichizaFetichizaFetichizaFetichizaççççãoãoãoão e alienae alienae alienae alienaçççção do corpo:ão do corpo:ão do corpo:ão do corpo:
– O EspetO EspetO EspetO Espetááááculo do culto ao corpo colocaculo do culto ao corpo colocaculo do culto ao corpo colocaculo do culto ao corpo coloca----se ao se ao se ao se ao 

mesmo tempo enquanto desejo, propaganda e mesmo tempo enquanto desejo, propaganda e mesmo tempo enquanto desejo, propaganda e mesmo tempo enquanto desejo, propaganda e 
realidade.realidade.realidade.realidade.

• “o corpo malhado, sarado e siliconado do novo milênio diz: sou 
um corpo malhado, sarado, siliconado. O circuito se fecha em si 
mesmo. Parece a ética dos  ‘cuidados de si’, pesquisada por 
Foucault. Mas não é (...) A produção dos corpos é a produção 
da visibilidade vazia, da imagem que tenta apagar a um só
tempo o sujeito do desejo e o sujeito da ação política. A cultura 
do corpo não é a cultura da saúde, como quer parecer. É a 
produção de um sistema fechado, tóxico, claustrofóbico. Nesse 
caldo de cultura insalubre, desenvolvem-se os sintomas sociais 
da drogatização e da depressão. Sinais claros de que a vida, 
fechada diante do espelho, fica perigosamente vazia de 
sentido” (Kélh, 2002: 18).

Os Perigos do Culto ao CorpoOs Perigos do Culto ao CorpoOs Perigos do Culto ao CorpoOs Perigos do Culto ao Corpo



Culto ao corpo: liberdade ou prisão?Culto ao corpo: liberdade ou prisão?Culto ao corpo: liberdade ou prisão?Culto ao corpo: liberdade ou prisão?
- A lA lA lA lóóóógica do culto ao corpo nos faz  perder o valor gica do culto ao corpo nos faz  perder o valor gica do culto ao corpo nos faz  perder o valor gica do culto ao corpo nos faz  perder o valor éééético das tico das tico das tico das 

diferendiferendiferendiferenççççasasasas
- Podemos ver no culto ao corpo a modernidade se realizando, com Podemos ver no culto ao corpo a modernidade se realizando, com Podemos ver no culto ao corpo a modernidade se realizando, com Podemos ver no culto ao corpo a modernidade se realizando, com 

todas as contraditodas as contraditodas as contraditodas as contradiçççções que a caracterizam: a tões que a caracterizam: a tões que a caracterizam: a tões que a caracterizam: a téééécnica invadindo cada cnica invadindo cada cnica invadindo cada cnica invadindo cada 
vez mais o mundo privado da casa e do prvez mais o mundo privado da casa e do prvez mais o mundo privado da casa e do prvez mais o mundo privado da casa e do próóóóprio corpo, permitindo prio corpo, permitindo prio corpo, permitindo prio corpo, permitindo 
uma mudanuma mudanuma mudanuma mudançççça corporal sem precedentes, mas tamba corporal sem precedentes, mas tamba corporal sem precedentes, mas tamba corporal sem precedentes, mas tambéééém prendendo m prendendo m prendendo m prendendo 
homens e mulheres em templos de vidros (ou homens e mulheres em templos de vidros (ou homens e mulheres em templos de vidros (ou homens e mulheres em templos de vidros (ou ““““gaiolas de ferrogaiolas de ferrogaiolas de ferrogaiolas de ferro””””...) ...) ...) ...) 
moldados por nmoldados por nmoldados por nmoldados por nóóóós mesmos... Que liberta formas que js mesmos... Que liberta formas que js mesmos... Que liberta formas que js mesmos... Que liberta formas que jáááá não precisam não precisam não precisam não precisam 
de suportes, sustentamde suportes, sustentamde suportes, sustentamde suportes, sustentam----se por si sse por si sse por si sse por si sóóóó, mas que são fruto de , mas que são fruto de , mas que são fruto de , mas que são fruto de 
investimentos e disciplinas constantes. Que engendra novas investimentos e disciplinas constantes. Que engendra novas investimentos e disciplinas constantes. Que engendra novas investimentos e disciplinas constantes. Que engendra novas 
moralidades, mas que nos faz mergulhar cada vez mais no turbilhãmoralidades, mas que nos faz mergulhar cada vez mais no turbilhãmoralidades, mas que nos faz mergulhar cada vez mais no turbilhãmoralidades, mas que nos faz mergulhar cada vez mais no turbilhão o o o 
de um mundo regido pela aparência, que, como jde um mundo regido pela aparência, que, como jde um mundo regido pela aparência, que, como jde um mundo regido pela aparência, que, como jáááá destacavam destacavam destacavam destacavam 
Baudelaire, Benjamin e Debord, dilui as fronteiras entre realidaBaudelaire, Benjamin e Debord, dilui as fronteiras entre realidaBaudelaire, Benjamin e Debord, dilui as fronteiras entre realidaBaudelaire, Benjamin e Debord, dilui as fronteiras entre realidade, de, de, de, 
arte, ficarte, ficarte, ficarte, ficçççção, aparência e espetão, aparência e espetão, aparência e espetão, aparência e espetááááculo.culo.culo.culo.

No centro deste turbilhão estamos nós, às vezes hipnotizados ou 
míopes demais, às vezes encarando a esfinge e tentando encontrar 

sentido no caos


