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RESUMO 

 

Este artigo tem como finalidade promover uma discussão acerca da influência 
que os modelos corporais contemporâneos exercem na subjetivação do corpo 
e dos sofrimentos que podem vir a ocorrer pelas dificuldades que as pessoas 
passam na busca de se enquadrar nestes modelos. Além disso, compreender 
as novas formas que o corpo toma para se expressar na contemporaneidade, 
onde a imagem é o que importa, o parecer sobrepõe ao ser e ao ter, o 
narcísico deixa de ser patológico e passa a ser o comportamento indicado. 
Onde o corpo pode ser manipulado para se tornar o que bem se entender, 
desde que seja o que está na moda, o que aparece na mídia. Conhecer a 
sociedade do consumo, que traz como discurso que o que vale é consumir, não 
importando o quê e o para quê, e sim o excesso. Saber sobre novos sintomas 
contemporâneos e as patologias que essas demandas podem resultar, discutir 
a diferença entre a anorexia santa e a anorexia nervosa. Esse assunto traz a 
necessidade de atualizar o olhar com as novas éticas que surgem, valores 
esquecidos em detrimento de novos, relações construídas a partir de códigos 
atuais.  

Palavras-chave: Corpo, sociedade do consumo, manipulação do corpo, 
excesso. 
 

Introdução 

 

Assiste-se um crescimento vertiginoso nos meios de comunicação, como 

revistas e programas de televisão, especializados em como tornar as pessoas 

mais magras, que é visto na atualidade como sinônimo de beleza.  

Percebe-se que não são apenas os obesos mórbidos que hoje recorrem 

às cirurgias de redução do estomago, a bariátrica, existem jovens com 

sobrepeso que também buscam estas, as encarando como simples 

intervenções. As pessoas se sentem culpadas quando se recusam ou não 

                                                        
1  Graduanda de Psicologia na Universidade Salvador - UNIFACS. E-mail: 
pncaldas@globo.com. 
2  Psicóloga, Especialista em Teoria da Clínica Psicanalítica pela UFBA, Especialista em 
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conseguem se adequar ao modelo corporal atual, se sentem coagidas a fazer 

parte do mundo dos magros. 

É importante tratar desse tema devido ao crescente aumento de 

indivíduos com sofrimento psíquico por não se adequarem aos modelos 

corporais da atualidade e/ou pelo alto custo físico e emocional para se 

enquadrarem nesses modelos. Conhecendo o nível de influência que a 

sociedade atual exerce na constituição corporal e verificando se as novas 

formas de subjetivação que se apresentam na contemporaneidade são 

características de fato da atualidade.  

De como esses modelos influenciam a subjetivação dos indivíduos e 

como se comportam para serem aceitos na sociedade do espetáculo, do 

exagero, onde sobra muito de tudo e faltam limites, onde o corpo é cultuado e 

alimenta o mercado de consumo, que nunca é saciado3 e de como essas 

demandas contemporâneas podem ocasionar patologias. 

O crescimento de transtornos alimentares vem acometendo as pessoas 

cada vez mais cedo, inclusive crianças portadoras de anorexias e bulimias em 

busca do “corpo perfeito”. Modelos esses ditados por uma sociedade focada na 

imagem e na forma, sem olhar que para cada indivíduo existe uma 

necessidade corporal diferenciada, que cada corpo é resultado de uma vivência 

singular, que vem carregado de tecidos, ossos, músculos, gordura e, também, 

de emoções, sentimentos, histórias e culturas. 

 

Alguns olhares sobre a história do corpo 

 

Na Grécia Antiga, a beleza física era uma questão de devoção e 

idolatria, tanto para as mulheres quanto para os homens, era uma época 

dedicada ao belo, onde o ser feio era visto como um castigo, uma fatalidade. Já 

em Roma, a beleza era tida como uma obrigação, principalmente no caso das 

mulheres.4 

                                                        
3 CODO, Wanderley; SENNE,Wilson A. O que é Corpolatria? São Paulo: Brasiliense,1985; 
BAUMAN, Zygmunt. Vida Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. 
4 RISMAN, Arnaldo. Sexualidade e Terceira Idade: uma visão histórico-cultural. Textos 
Envelhecimento,  Rio de Janeiro,  v. 8,  n. 1,   2005. Disponível em: 
<http://revista.unati.uerj.br/scielo.php?>.  Acesso em: 10  abr.  2010. 
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Ainda em Roma o divórcio poderia ser causado pelo aparecimento de 

rugas. Sendo assim o envelhecimento feminino justificava a falta de interesse 

do marido, era obrigação da esposa manter-se jovem e atraente.5  

Sobre o corpo na construção sócio-histórica da mulher no Brasil, a 

autora e historiadora Mary Del Priore pontua que até metade do século XIX as 

mulheres com quadris estreitos, as descadeiradas, eram vistas como 

deficientes, e que as ancas avantajadas eram símbolo da mulher sexuada, 

desejável e fecunda. Nessa mesma época na Europa, existia um movimento a 

favor da prática dos exercícios; sendo assim, quando as brasileiras ricas 

tinham contato com o que era moda européia, faziam de tudo para seguir os 

mesmos modismos, assim se diferenciavam dos tupiniquins brasileiros. As 

mulheres começam então a praticar exercícios, em busca de obter o mesmo 

corpo das atrizes européias, que nesse momento com o advento do cinema, 

eram os modelos desejados da época.6 

Juntamente com os exercícios surge um movimento a favor da saúde, e 

a gordura que até então era vista como qualidade, começa a ser tratada como 

algo em que é preciso se livrar. Isso acontece ao final da primeira guerra 

mundial, é quando se inicia a moda da mulher magra.7 

 

A imagem na contemporaneidade 

  

Pode-se perceber, analisando um pouco da história, que as mulheres 

sempre respondem com o corpo os discursos de cada época, e que desde a 

infância são submetidas a situações que demonstram que precisam se adequar 

aos modelos corporais de cada momento para serem aceitas, tanto pelos seus 

pares, quanto pela sociedade onde vivem. 

 Um reflexo disso é o sucesso que a boneca Barbie faz no mundo inteiro, 

que representam o modelo do corpo contemporâneo de sucesso, magro e 

perfeito. A autora Parisoli pontua que as crianças não brincam mais de boneca, 
                                                        
5 TANNAHILL, 1983 apud RISMAN, Arnaldo. Sexualidade e Terceira Idade: uma visão 
histórico-cultural. Textos Envelhecimento,  Rio de Janeiro,  v. 8,  n. 1,   2005. Disponível em: 
<http://revista.unati.uerj.br/scielo.php?>.  Acesso em: 10  abr.  2010. 
6 PRIORE, Mary Del. Corpo a Corpo com a Mulher: Pequena história das transformações do 
corpo feminino no Brasil. São Paulo: SENAC, 2000. 
7 Ibid., loc. cit. 
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com a representação de mãe e filha e sim delas sendo a Barbie, magra, linda, 

perfeita e amada. A mensagem que fica para essas crianças é: que se eu for 

magrinha e perfeita como a boneca, serei feliz e amada e, como ninguém é 

perfeito, como fica essa associação na subjetividade dessas futuras mulheres, 

que não estão nem esperando o futuro para se depararem com essas 

questões?8 

De acordo com os autores Codo e Senne, essa preocupação excessiva 

com a imagem no sentido narcísico é por eles denominada de Corpolatria, uma 

“patologia da modernidade”. Chamam a atenção que “na época de Freud os 

psiquiatras consideravam o culto excessivo à própria imagem como uma 

doença e que hoje, além de se perder o caráter patológico, passou a significar 

sinônimo de bem estar consigo mesmo”.9 Fazem ainda uma relação da 

adoração ao corpo com a religião, com o culto, referindo-se aos frequentadores 

das academias como religiosos que passam horas do dia destinados a 

aprimoração do corpo, freqüentando, assim, as academias-igrejas em busca da 

perfeição, onde aquele que não o faz é considerado um herege.  

Os autores ainda pontuam alguns dogmas da corpolatria que são: “Amar 

a si mesmo sobre todas as coisas; Ninguém vai ao homem senão pelo corpo; 

Bem-Aventurados os que amam a si próprios, porque deles será o reino dos 

céus”. Deste modo, embora a busca da perfeição tenha como intenção externa 

conquistar o outro, agradá-lo, ser aceito e amado, a corpolatria leva ao 

individualismo, ao narcisismo, ao nascimento do “homem-pavão”.10 

O corpo sendo cada vez mais manipulado, mutilado e reconstruído, de 

acordo com as necessidades da sociedade, sem levar em conta o biótipo e as 

construções sócio-históricas do indivíduo. Entretanto, por diversas vezes, os 

corpos transformados voltam à sua forma inicial. Como pode ser visto em 

casos de pessoas obesas que passaram pela cirurgia bariátrica, emagreceram 

e, um tempo depois, retornam ao peso inicial, isso podendo ter acontecido por 

não terem sido observadas as especificidades individuais, como se todas as 

pessoas pudessem ter a mesma forma. Corpo produzido para ser olhado 
                                                        
8 PARISOLI, Maria Michela. Pensar o Corpo. Petrópolis: Vozes, 2002. 
9 CODO, Wanderley; SENNE,Wilson A. O que é Corpolatria? São Paulo: Brasiliense,1985, 
p.15. 
10 Ibid., p.13. 
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admirado, o gozo adquirido a partir do olhar do outro. “Espelho, espelho meu, 

haverá alguém mais bonito, mais importante do que eu... aliás, existe mais 

alguém?”11.  

Apesar de vivermos em um país da heterogeneidade, onde a mistura de 

várias raças resultou em um país com formas diversas, as pessoas buscam a 

homogeneidade por acreditarem que assim serão aceitas e amadas. A busca 

pelo igual, com um padrão social que manipula o corpo, pelo enquadramento 

dos padrões com o intuito de ser reconhecido, pelo corpo que é moldado com a 

intenção de uma vida de pertencimento, a necessidade de possuir um corpo 

que seja aceito e dessa forma dotado de poder. Existir é, inicialmente, ser 

visível para o outro, acima de tudo tornar-se alguém, na contemporaneidade, 

dá-se pela capacidade de apresentar-se ao outro pela via do corpo, da imagem 

corporal.12 

Essa busca em alcançar o corpo ideal contribui com o aumento do 

número de cirurgias plásticas praticadas no país, isso vem corroborar o que 

alguns autores chamam de características da pós-modernidade, que seriam o 

imediatismo e o hedonismo, o culto ao presente, o que importa é viver o agora, 

como exigência imediata do prazer, a fragmentação do tempo em espaços 

curtos de prazer. Se o corpo não se adequa aos modelos atuais corta-se, 

mutila-se, transforma-se independente das consequências físicas e psíquicas 

que isso venha a trazer.13 

Essas questões hedonistas servem de combustível para a sociedade de 

consumo contemporânea da qual falam os autores Severiano e Estramiana. 

Segundo eles, consumir representa muito mais que apenas ter na sociedade 

moderna, constituída tendo como eixo estruturante a produção capitalista. O 

consumo hoje é uma das principais fontes de referência do homem da 

contemporaneidade. Consumir é estar incluído, é fazer parte, é ser aceito. A 

possibilidade de fazer parte do consumo de bens carrega em si vínculos sociais 

                                                        
11 CODO, Wanderley; SENNE,Wilson A. O que é Corpolatria? São Paulo: Brasiliense,1985, 
p.21. 
12 CASTILHO, Rosane. Réquiem para um sonho: entre a psicanálise e a cultura. Goiânia: 
Canône, 2007. 
13 SEVERIANO, Maria de Fátima Vieira; ESTRAMIANA, José Luis Álvaro. Consumo, 
Narcisismo e Identidades Contemporâneas: uma análise psicossocial. Rio de Janeiro: UERJ, 
2006. 
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e relações de poder que fazem parte de questões históricas e culturais que 

influenciam diretamente as subjetividades individuais.14 

As agências de publicidade concentram-se não nas necessidades 

objetivas dos consumidores e sim nos valores agregados às mercadorias, o 

que vai junto com a mercadoria comprada, o poder de pertencimento aliado 

àquele objeto. Sendo assim consomem-se produtos, modas, intervenções 

médicas, atividades em busca de alcançar a forma da “beleza” que seja 

validada pelo olhar do outro e que permita fazer parte de um seleto grupo dos 

“perfeitos”. Para que se compre sem culpa surge uma nova ética, valores são 

mudados, consumir além do necessário era visto como errado, hoje é 

estimulado, passou a ser o ideal almejado.  
 

Possíveis consequências dos excessos 

 

Embora as questões contemporâneas sofram influências sócio-culturais, 

no caso dos modelos corporais é necessário ter conhecimento dos 

adoecimentos que podem resultar esses excessos. Como no caso da Anorexia 

Nervosa, diagnosticada como Transtorno do Comportamento Alimentar que 

ocorre principalmente em mulheres jovens, que é caracterizada pela grave 

restrição alimentar,  perda de peso induzida pela própria pessoa e distorção da 

imagem corporal. 

Os autores Weinerberg e Cordás trazem uma visão, também histórica 

dessa problemática, quando discorrem da Anorexia Santa  à Anorexia Nervosa, 

dizendo não ser esta uma questão única da modernidade, que as sociedades 

atuais são “lipofóbicas”, têm fobia à gordura e às pessoas gordas, mas a 

abstinência alimentar não é uma característica apenas dessa época, existe 

uma longa tradição da privação da comida como forma de obter a salvação 

para os místicos e religiosos. Desde a Idade Média, essa era a forma mais 

imediata de se adquirir a autopunição. Como o corpo era visto como algo 

                                                        
14 SEVERIANO, Maria de Fátima Vieira; ESTRAMIANA, José Luis Álvaro. Consumo, 
Narcisismo e Identidades Contemporâneas: uma análise psicossocial. Rio de Janeiro: UERJ, 
2006. 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

impuro, o melhor a fazer era “sumir” com ele, e não comer era a forma mais 

rápida para se alcançar esse “desaparecimento” e a consequente purificação.15 

Das santas jejuadoras a que ficou mais famosa foi Catarina de Siena 

(1347-1380) uma menina inteligente e admirada pelas pessoas da época. 

Segundo conta a história, aos seis anos de idade teve algumas visões 

religiosas e aos sete dedicou sua virgindade à Virgem Maria. Tinha uma vida 

de oração e trabalhos domésticos; aos doze anos a mãe começou a se 

preocupar com seu casamento, isso fez com que Catarina se desesperasse. 

Em contrapartida, foi viver uma vida de oração, privação e reclusão, se 

alimentava apenas de ervas e água, fazia jejuns totais por longo tempo. Morreu 

aos trinta e três anos com um corpo excessivamente magro, foi declarada 

santa pela Igreja Católica. Sua vida serviu de exemplo para muitas outras 

mulheres que surgiram depois dela, com os mesmos jejuns prolongados em 

busca de santidade e muitas também receberam o título de santa.16 

No século XVII com as mudanças estabelecidas na própria Igreja, as 

praticas religiosas dos jejuns e das autoflagelações deixam de ser vistas como 

conduta virtuosa, os dirigentes religiosos orientam a troca dessas praticas pela 

caridade, e esses comportamentos femininos passam a ser vistos como sinais 

de bruxarias e possessão demoníaca.17 Os jejuns deixam de ser santos e 

passam a ser patológicos e as mulheres de santas passam a ser vistas como 

histéricas.          

Através dos estudos médicos, surgem os primeiros sinais da Clorose, 

também conhecida como doença verde, que causava palidez, fraqueza, apetite 

reduzido. Quando foi descrito, era chamada doença das virgens, que curaria 

com o casamento. Tanto as obras do Romantismo, quanto a biografia de  

Catarina de Siena faziam parte da educação recebida pelas meninas dessa 

época, podendo assim ter influenciado também no caminho que levou aos 

jejuns.18 

                                                        
15 WEINEBERG, Cybelle; CORDÁS, Táki Athanássios;. Do Altar às Passarelas: Da anorexia 
santa à anorexia nervosa. São Paulo: Annablume, 2006. 
16 Ibid., loc. cit.  
17 Ibid., loc. cit. 
18 Ibid., loc. cit. 
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Em 1691, um médico inglês descreve um quadro que se assemelha à 

Anorexia Nervosa contemporânea, o caso de uma jovem inglesa de dezoito 

anos, que teve seu ciclo menstrual interrompido, motivado por “preocupações e 

paixões de sua mente, sem nenhum outro sintoma da doença verde”, ele 

descreve como: “um esqueleto apenas coberto de pele e afirma não se lembrar 

de ter visto algo assim em toda sua prática médica”.19 

A partir dessa época, existiram vários relatos de médicos que entram em 

acordo com o que hoje se conhece como Anorexia Nervosa, mas as causas 

diferem entre os autores. No ano de 1859 Marcé, colaborador de Charcot, faz 

relatos de pacientes que sofrem de severa inapetência, distúrbios nervosos, 

amenorréia e apresentam uma forte convicção de não poderem se alimentar. 

Marcé se surpreende como essas pacientes conseguem sobreviver por tanto 

tempo. Para ele, “estas pacientes não são dispépsicas, mas insanas” e o 

tratamento exigia um afastamento familiar, já que para ele era necessário mais 

“pulso”. Já Charcot, acreditava que a Anorexia vem a ser um sintoma histérico, 

mas concorda com o tratamento de Marcé, para ele “uma mão gentil, porém 

firme, uma postura profissional e muita paciência são condições 

indispensáveis”20. 

Com a chegada do século XX, mesmo com a medicina ainda muito 

focada nos aspectos físicos da Anorexia Nervosa, as questões emocionais 

começavam a se fazer presentes, os médicos já buscam se ocupar das 

histórias de vida dos pacientes. Freud e Janet foram os pioneiros nessa nova 

forma de olhar as patologias, em especial no caso da Anorexia Nervosa, que 

Freud classifica primeiramente como neurose e Janet com o que hoje é 

conhecido como transtorno obsessivo-compulsivo, ambos buscam responder o 

que a falta de apetite significa. Mais tarde, Freud, como Charcot, faz ligação 

com a histeria e traz outra consideração, de que seja resultado de algum 

processo na esfera da sexualidade.21 

Outros autores relevantes para a Anorexia Nervosa foram Melanie Klein 

e Jacques Lacan, que trouxeram contribuições pertinentes. Apesar de não se 
                                                        
19 WEINEBERG, Cybelle; CORDÁS, Táki Athanássios;. Do Altar às Passarelas: Da anorexia 
santa à anorexia nervosa. São Paulo: Annablume, 2006, p.61. 
20 Ibid.,p.62-69. 
21 Ibid., loc. cit. 
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focarem diretamente na patologia em questão, mas pelo trabalho desenvolvido. 

Como Klein, através da observação de bebês e análise de crianças, tendo 

contato com a questão da alimentação e o que se relaciona a ela como 

sobrevivência. A autora descreve que durante o nascimento já se trava a luta 

instintiva entre a vida e a morte e a ansiedade provocada por essa experiência 

é extremamente dolorosa, e que essas primeiras passagens na vida do sujeito, 

podem imprimir uma visão do mundo externo como cruel e hostil, e essa pode 

ser a forma que tenha o seio materno para o bebê, bom enquanto gratificador e 

mau enquanto frustrador, trazendo a relação com a mãe uma base para o 

estudo da Anorexia.22 

Já Lacan traz os conceitos da necessidade, demanda e desejo, a 

necessidade pode ser satisfeita se o objeto for conseguido, teve fome comeu 

ficou satisfeito, no caso da demanda, é um recurso ao Outro, visa a resposta 

do Outro e o desejo está ligado à falta de um objeto supostamente perdido. 

Nesse caso, a criança depende de um Outro desde sempre, se a mãe 

confunde cuidados com amor, e dá apenas comida a seu bebê, irá satisfazer 

só a necessidade. Alguns autores relacionam esses conceitos de Lacan com 

algumas causas da Anorexia Nervosa.23 

Atualmente alguns fatores são vistos comumente nos casos da Anorexia 

Nervosa e devem ser levados em conta. Como no caso da família da paciente, 

alguns autores notaram um padrão familiar comum, de uma mãe perfeccionista 

com um pai indiferente, de famílias caracterizadas pela super-proteção, rigidez 

e negação da existência de conflitos. Outro fator é o da sexualidade, como se 

houvesse um temor ao desenvolvimento biológico natural, como se a magreza 

excessiva apagasse qualquer sinal de sexualidade que naturalmente se 

apresenta, e buscasse permanecer com um corpo infantil, porém conhecido.24 

A influência da imagem corporal é sempre associada ao transtorno, 

como se a pressão e o apelo que a mídia faz aos corpos magros fossem a 

causa do transtorno. Lask (1999) discorda e pontua: não existe uma única 

causa, e sim uma somação de fatores predisponentes como a genética e a 
                                                        
22 WEINEBERG, Cybelle; CORDÁS, Táki Athanássios;. Do Altar às Passarelas: Da anorexia 
santa à anorexia nervosa. São Paulo: Annablume, 2006. 
23 Ibid., loc. cit. 
24 Ibid., loc. cit. 
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família, mas também, fatores precipitantes como perdas, separações e os 

perpetuantes como o ambiente. Pode-se perceber que a Anorexia Nervosa já 

existia antes dos modelos contemporâneos existirem, sendo assim, como bem 

coloca Lask (1999) se os modelos corporais e a pressão da mídia fossem a 

única causa todos os ocidentais da contemporaneidade seriam anoréxicos. 

Este tema promove discussões e reflexões com o intuito de uma maior 

compreensão acerca das causas dos transtornos alimentares e dos impactos 

na vida psíquica e social do indivíduo.25 

 

Resultados e discussões 

 

Levando em conta a questão da beleza por gênero, vemos que continua 

ainda muito parecido tanto com a Roma antiga quanto com a época do Brasil 

colônia, a mulher ainda se submete a uma série de procedimentos com a 

intenção de permanecer jovem por mais tempo. Estamos vivendo a época dos 

paradoxos, podia-se imaginar que as mulheres contemporâneas iriam sentir-se 

mais livres para fazer do corpo o que bem entendesse, mas mesmo assim 

continuam submetendo-se a procedimentos rígidos e dolorosos em busca do 

corpo “perfeito”, porém aceito. A autora Priore chama a atenção quando diz 

que as mulheres já não são totalmente dominadas pelos maridos, pela igreja, e 

sim pela mídia, pela publicidade, ou seja, mudou a forma de subordinação.  
Diferentemente das nossas avós, não nos preocupamos mais 
em salvar nossas almas, mas em salvar nossos corpos da 
desgraça da rejeição social. Nosso tormento não é o fogo do 
inferno, mas a balança e o espelho.26 

       Para as brasileiras, mulheres que nasceram de uma mistura de raças e 

que eram tidas como “opulentas, carnudas, com ostensivas ancas”, terem que 

se transformar em corpos magros, com quadris pequenos vem dando muito 

trabalho e criando muitos problemas até os dias de hoje. Isso não que dizer 

fazer apologia à gordura, mas levar em conta a historicidade corporal, ao corpo 

                                                        
25 WEINEBERG, Cybelle; CORDÁS, Táki Athanássios;. Do Altar às Passarelas: Da anorexia 
santa à anorexia nervosa. São Paulo: Annablume, 2006, p.62-69. 
26 PRIORE, Mary Del. Corpo a Corpo com a Mulher: Pequena história das transformações do 
corpo feminino no Brasil. São Paulo: SENAC, 2000, p.11. 
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que traz em si não só sua história pessoal, mas também a do local e da 

época.27 

Sendo assim, ser magra na contemporaneidade seria então a certeza do 

sucesso e da felicidade, é isso que é vendido. Segundo Parisoli, o corpo 

humano jamais foi tão mimado como hoje, nunca se vendeu tanto produtos de 

tratamento, de manipulação e de encenação.28 No caso, essas questões 

atingem todas as pessoas independentemente do gênero, onde as mulheres 

demonstram sucesso e equilíbrio quando conseguem manter-se magras e as 

que engordam são vistas como desleixadas, sem força de vontade, já nos 

homens encontra-se uma cobrança pelos músculos aparentes como sinal de 

status e poder. Portanto, das mulheres é exigida a beleza, e dos homens a 

força. 

Essa é uma das muitas contradições desse assunto, ao mesmo tempo 

em que o sujeito luta para ser aceito, ele rejeita a importância do outro, já que 

está tão preocupado consigo mesmo. Contudo, ao mesmo tempo em que o 

corpo é cuidado, ele vira um escravo que apanha para se comportar da 

maneira que o seu senhor espera e para onde convergem tantos interesses 

econômicos.29 

Fica evidente também a questão da necessidade de estimular o 

consumo para o funcionamento da “máquina” do mundo capitalista, pois 

segundo Bauman, vive-se na era da sociedade líquido-moderna onde as 

condições e as formas mudam rapidamente e a importância está em não parar 

de consumir.30 Percebe-se que o mercado da beleza está em eterna ascensão, 

no qual ser magro agora é ser bonito e isso é o que vende. A grande questão é 

se não está gostando deste corpo vá lá e troque por outro, não importando a 

forma, pode-se consumir tudo até um corpo diferente. Todavia, não dura muito 

tempo a plena satisfação por esse novo corpo e isso é que é a grande fonte de 

lucros da indústria da beleza, a insatisfação e a ansiedade produzida pela vida 

líquida. 
                                                        
27 PRIORE, Mary Del. Corpo a Corpo com a Mulher: Pequena história das transformações do 
corpo feminino no Brasil. São Paulo: SENAC, 2000. 
28 PARISOLI, Maria Michela. Pensar o Corpo. Petrópolis: Vozes, 2002. 
29 CODO, Wanderley; SENNE,Wilson A. O que é Corpolatria? São Paulo: Brasiliense,1985; 
PARISOLI. op cit. 
30 BAUMAN, Zygmunt. Vida Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. 
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 Por trás dessas cobranças encontra-se a indústria do consumo, que 

precisa dos excessos para funcionar, sem levar em conta os efeitos que isso 

possa causar na vida dos indivíduos.  

São discursos organizados psiquicamente, que fazem parte da 

subjetividade ocidental e contemporânea de ser magro para ser bonito e aceito. 

Acha-se natural rejeitar o gordo, aquele que não representa o ideal de imagem 

constituída. A história mostra que quando os discursos mudam, mudam-se 

também os comportamentos, a maioria segue e alguns conseguem ficar de fora 

sem trazer prejuízo para sua vida. Mas, os que não se livram das imposições, 

muitas vezes adoecem. Por isso a necessidade que os profissionais de 

psicologia compreendam o percurso e os discursos da atualidade, buscando 

maior conhecimento no intuito de auxiliar os indivíduos no complexo decurso 

de viver.  

Ser gordo, atualmente, visto como ser feio, deve ser hoje uma das 

grandes causas de exclusão social. Como se ser gordo fosse sinônimo de 

desleixo, falta de vergonha ou, pior, responsabilidade única e pessoal de quem 

o é. Ser gordo chega a ser transgressão moral. 

Escuta-se nos noticiários diariamente mortes de mulheres em mesas de 

cirurgias sendo submetidas a procedimentos invasivos, cirurgias plásticas, o 

número de óbitos cresce e a idade das mulheres que buscam essas técnicas 

diminui, são jovens mulheres querendo manter-se cada vez mais jovens. 
A morte, nesse contexto, funciona como uma imagem 
distante para a cultura contemporânea... cultuar o corpo 
implica ressignificar o direito à vida. Assim, os 
cultuadores do corpo tentam, paulatinamente, prolongar a 
linha do tempo na intenção de apagar a idéia de morrer. 
Negar a possibilidade da morte tem sido um desafio 
constante nas práticas culturais que glorificam o corpo.31 

A sensação que é passada é que tudo é permitido, como se não 

houvesse problema nenhum em se submeter a procedimentos por mais 

invasivos que sejam, mesmo que perigosos e tragam riscos de morte, tudo vale 

a pena, desde que seja para manter a juventude e a “boa forma”, e isso é 

traduzido em ser magro. 

                                                        
31 GARCIA, Wilton. Corpo, mídia e representação: estudos contemporâneos. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2005, p.26. 
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Pensar o corpo como conseqüência bio-sócio histórica, pode refletir em 

ver o corpo apenas como uma massa de modelar na qual a sociedade imprime 

contornos de acordo com suas crenças. Sem levar em conta as subjetividades 

e as singularidades de cada indivíduo, não observando que aquilo que é 

valorado como belo e feio saudável e doentio, faz parte sim da cultura em que 

está inserido, mas que também é conceituado a partir da propriedade individual 

que cada sujeito tem do seu corpo.  

Ao se relacionar ao gênero, foi observado no percurso histórico feminino, 

que sempre que a mulher se sente pressionada por algum acontecimento, ou 

vigência presente, emergem movimentos como contrapontos. Podemos 

encontrar isso na idade média, que se caracterizou como uma época de 

submissão feminina, mas em algum momento elas se rebelavam e de alguma 

forma encontravam uma maneira de tornar pública essa insatisfação, mesmo 

que isso fizesse com que fossem parar queimadas em fogueiras, ou também 

no caso das santas jejuadoras que usavam do jejum como protesto aos 

casamentos arranjados da época, só que em vez de bruxas eram reconhecidas 

como místicas. E ainda as que queimaram seus sutiãs em praças públicas para 

mostrar ao mundo que queriam ser livres das “amarras” ou também quando ser 

intelectual era o que importava e para isso usavam roupas largas para que as 

formas do corpo não fossem mostradas. 

Cabe então refletir e buscar entender qual movimento sócio-cultural tem 

feito com que as mulheres contemporâneas sintam a necessidade de tornar 

seus corpos como campo de possibilidades, onde tudo é permitido, até ser 

mudado e mutilado. Mas agindo dessa forma, podem estar ficando mais uma 

vez submissas e seguindo normas ditadas por outros. 

Tudo isso desemboca na Sociedade do Espetáculo descrita por Debord 

onde ele associa a imagem à mercadoria final, quando sinaliza que a 

sociedade atual trocou o ser pelo ter, onde não importa o que seja e sim o que 

tenha, e vai mais longe: o que realmente interessa não é também o que se tem 

e sim o que se parece ter.32 Dessa forma a imagem toma o centro de tudo, é o 

                                                        
32 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 
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protagonista da história, então nada melhor que o corpo se transforme na 

imagem do que se quer parecer: perfeito, belo, feliz, aceito, amparado. 

Como não se pode ter tudo o tempo inteiro, e nem parecer ter sempre, 

os indivíduos se comportam como eternos insatisfeitos da sua própria imagem, 

envergonhados por não conseguirem chegar ao utópico resultado perfeito, 

sofrem de baixa auto-estima, por nunca conseguirem chegar ao idealizado, 

quando acham estar próximos do ideal, a rapidez vivida mostra que não é mais 

assim que é o bonito, o atual, o que fará com que alcance a felicidade, 

propagada nos meios de comunicação, que serve de termômetro para o que 

ocorre na sociedade atual. 

 

Considerações finais 

 

Foi observado que os modelos corporais contemporâneos influenciam 

sim a subjetividade do corpo, quando impõem regras e formas que esse corpo 

tem que possuir para participar da sociedade. Além disso, foi visto também, 

que o sujeito vive pela busca de ser aceito, de fazer parte, de se sentir 

adequado. Se para isso é necessário trocar tudo, troca-se então; lidar com a 

frustração não faz parte da atualidade. 

Esse assunto traz a necessidade de muitas reflexões. Apesar de 

vivermos na sociedade dos transtornos da imagem, de termos como sintomas 

da contemporaneidade o narcisismo como comportamento de normalidade, 

nem todos vivem essa problemática, alguns conseguem lidar com essas 

ditaduras sociais sem sofrimento, sem se deixar levar pelas obrigações 

impostas; mas existe uma grande parcela de jovens que vivem excluídos das 

relações interpessoais, da socialização por sentirem-se inadequados pelos 

seus corpos ainda sem formas definidas, e sentindo-se responsáveis por não 

alcançar o ideal imposto por uma sociedade que se baseia na imagem para 

categorizar as pessoas. 

Essa pesquisa veio mostrar que esse assunto carrega em si muitas 

contradições, desde as mulheres que sempre buscaram liberdade de idéias, do 

corpo, e atualmente que poderiam estar mais próximas disso, o que se observa 

é que nunca seguiram tantos comandos externos; que os males conhecidos 
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como modernos estão a muito mais tempo nessa civilização do que se imagina. 

E que talvez seja essa forma que a sociedade atual seja constituída e cabe aos 

profissionais de psicologia ampliar o olhar, na busca de obter uma 

compreensão maior de como lidar com esse “novo” que se apresenta. 
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