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O artigo versa sobre a importância do corpo perfeito e da beleza no processo de construção da identidade em mulheres 
urbanas de classe média alta. Prioriza o papel da mídia na elaboração e manutenção do estereótipo da mulher bem sucedida 
como sendo a mulher magra e “malhada”. 
Descritores: Identidade feminina, Corpo, Mídia.

The article approaches the importance of the perfect body and of the beauty in the process of construction of the identity 
among urban women of high middle class. It prioritizes the role of media in the elaboration and maintenance of the well-
succeeded woman’s stereotype as being the thin woman and in shape. 
Descriptors: Feminine identity, Body, Media. 

El artículo enciende la importancia del cuerpo perfecto y de la belleza en el proceso de construcción de la identidad en 
mujeres urbanas de clase media alta. Prioriza el papel de los medios de comunicación en la elaboración y mantenimiento 
del estereotipo de la mujer bien sucedida que pasó ser la mujer delgada y en  buena forma física. 
Descriptores: Identidad femenina, Cuerpo, Medios de comunicación.

Este artigo será dividido em três partes e foi extraído da Tese de Doutorado intitulada: “Corpo e Identidade Fe-
minina” defendida em 2006, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Faculdade de 
Filosofia Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP), sob a orientação do Prof. Dr. 
Renato da Silva Queiroz. 

INTRODUÇÃO

Este artigo aborda uma parte que vai se compor de três partes 

intitulada: Corpo e Identidade Feminina. 
Tem com foco especial a importância da 

mídia no fenômeno do culto ao corpo, prin-
cipalmente no que diz respeito aos distúrbios 
alimentares. A pesquisa foi realizada com 80 
mulheres “malhadoras” de classe média-alta 
na academia de ginástica “Cia Atlhética”, na 
cidade de São Paulo.

A Influência da comunicação no culto ao 
corpo
Uma das principais evidências que a pesqui-

sa constatou é que a comunicação é um dos pilares do atual 

culto ao corpo, embora autores como Sfez1,2,3 proclamem a 

substituição do culto à informação por uma “religião” bioge-

nética, calcada na “utopia do corpo”. 

Acredita-se, ao contrário de Sfez, que a 

comunicação está vivíssima, e mais, é a 

grande aliada e ao mesmo tempo veicu-

ladora desta utopia do “corpo perfeito”. 

O desafio está em procurar descobrir 

como estes dois pilares muitas vezes se 

entremeiam, precisam disto para sobrevi-

ver e mais, diz muito a respeito da con-

cepção de pessoa e dos valores centrais 

à nossa sociedade.

“UM DADO INTERESSANTE SOBRE 
A INFLUÊNCIA DA MÍDIA E QUE 
FOI COMENTADO DE MANEIRA 

ESPONTÂNEA POR TRÊS ENTRE-
VISTADAS É QUE O CULTO AO 
CORPO VEIO NA ESTEIRA DOS 
GRUPOS DE PAGODE E AXÉ”
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Para 96% da amostra a 

mídia influi no processo 

de culto ao corpo. As en-

trevistadas mencionam a 

leitura de revistas ligadas 

à aparência física, como 

“Boa Forma”, “Dieta Já”, 

entre outras, e assinalam 

pagar  o  culto ao corpo:

“Eu acho que a mídia in-
fluencia em tudo, nas 
revistas, na televisão, 
em tudo quanto é lugar. 
Muito. Você só vê aquela 
perfeição. A mídia bom-
bardeia a gente com ima-
gens, então você tem que 
trabalhar a cabeça pra 
você não chegar a se sen-
tir feia, se sentir mal” (en-

trevistada 43, 39 anos).

“Mais uma vez a mulher, 
coitada, se vê escrava do 
culto ao corpo, o que é 
uma pena, a gente luta, 
luta, luta e mais uma vez 
a mídia... Eu não vou fa-
zer cirurgia de peito por

“PARA 96% DA 
AMOSTRA, A MÍDIA 

INFLUI NO 
PROCESSO DE CULTO 

AO CORPO. 
AS ENTREVISTADAS 

MENCIONAM A 
LEITURA DE 

REVISTAS LIGADAS 
À APARÊNCIA 
FÍSICA, COMO: 
“BOA FORMA”, 

“DIETA JÁ”, ENTRE 
OUTRAS, E 

ASSINALAM QUE A 
MÍDIA AUXILIA A 

PROPAGAR  O  CULTO 
AO CORPO”
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causa da estética, mas muitas estão fazendo, nós estamos 
sendo massacradas pela mídia.”(entrevistada 69, 45 anos).

Um dado interessante sobre a influência da mídia e que 

foi comentado de maneira espontânea por três entrevista-

das é que o culto ao corpo veio na esteira dos grupos de 

corpo semi-desnudo e malhado das personagens “Tiazinha” 

e “Feiticeira”.

Em 1999, a Rede Globo de Televisão criou dois personagens 

que se difundiram por revistas, e mais, no imaginário da popu-

lação. “Feiticeira”, o personagem de Joana Prado, aparecia em 

geral com roupas de odalisca ou biquíni e sempre com um véu 

cobrindo parte do nariz e a boca. “Tiazinha”, personagem de Su-

sana Alves, aparecia numa versão light de 

sadomasoquista, com lingerie preta, más-

cara nos olhos e chicote. Ambas tinham 

grande apelo erótico e viraram “fetiches” 

Em todos estes casos, o corpo era cla-

ramente um fetiche, no sentido de ser 

masculinos. Criou-se todo um clima de 

de corpos “malhados” e que contribuiu 

para a divulgação de um padrão de cor-

po que, por sua vez, invadiu as casas via 

televisão ou através de revistas como: 

grupos e das personagens citadas, Joana 

Prado saiu na capa da Revista “Boa For-

ço do corpo perfeito”. 

Em outra capa, desta vez da “Revista 

Corpo”, temos a chamada “Fique gostosa 

bém muito citada como referencial de beleza. Se associarmos a 

capa com a fala da própria modelo, enfatizando que considera 

a plástica uma aliada, tem-se a clara associação entre modelos/

mulheres.

Até mulheres que não faziam ginástica sentiram-se amea-

çadas por estas imagens de mulheres sedutoras, que poderiam 

enfeitiçar seus companheiros e roubar-lhes a atenção. Aderir à 

malhação foi uma tentativa de diminuir a distância entre elas, 

simples mortais, e as “gostosas” da televisão.

“Eu acho que de 1990 pra cá, aumentou muito, quando, o 
Luciano Huck colocou a Tiazinha e a Feiticeira na televisão re-

“ATÉ MULHERES QUE NÃO FAZIAM 
GINÁSTICA SENTIRAM-SE 
AMEAÇADAS POR ESTAS 
IMAGENS DE MULHERES 

SEDUTORAS, QUE PODERIAM 
ENFEITIÇAR SEUS 

COMPANHEIROS E ROUBAR-LHES 
A ATENÇÃO. ADERIR À 
MALHAÇÃO FOI UMA 

TENTATIVA DE DIMINUIR A 
DISTÂNCIA ENTRE ELAS, 
SIMPLES MORTAIS, E AS

 ‘GOSTOSAS’ DA TELEVISÃO”
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bolando, e aí todo mundo, eu não fazia 
academia, comecei fazer nessa época, e 
o professor tinha a playboy da feiticeira, 
e eu tinha um namorado que ficava ba-
bando pelas formas da feiticeira, eu fica-
va possessa. Então eu ia pra academia, 
pedia a playboy do filha da mãe, coloca-
va no chão e  ficava olhando pra ela e 
me matando numa academia. E eu falava 
– filha da... vou ficar igual a você. Aí, o 
que acontece, a gente tem a nossa pró-
pria  personalidade, só que o meio tam-
bém influencia. Tem pessoas que sempre 
foram apaixonadas por atividade física, 
sempre fizeram, e outras que começa-
ram por conta disso, eu fui uma das que 
começaram por causa da mídia” (entre-

vistada 53, 29 anos).

As imagens por meio da mídia e a cultu-
ra de consumo
Featherstone4,5 diz que a centralidade 

da manipulação comercial das imagens, 

ma urbanizada da vida diária, determi-

na, portanto, uma “constante reativação 

se tornou vital para nós.

As imagens têm um papel novo e 

central na cultura de consumo. A con-

centração, a densidade, a abrangência da produção de ima-

gens na sociedade contemporânea nos empurra para uma 

sociedade qualitativamente nova, o mundo simulacional, no 

qual se aboliu a distinção entre realidade e imagem, esteti-

zando-se a vida cotidiana. Para Debord6, tudo se transforma 

uma relação entre pessoas, mediada por imagens. Ele enfatiza 

que “o espetáculo é a afirmação da aparência. Ele se apresen-

ta como uma enorme positividade, indiscutível e inacessível. 

Não diz nada além de: ‘o que aparece é bom, o que é bom 

aparece”.

No que se refere à cultura do corpo na contemporaneida-

de, a imagem é central, primeiro porque toda cultura do cor-

culos e, segundo, porque as imagens veiculadas pelos meios 

e construir um corpo ideal. 

No universo dos bodybuilders, se proliferam revistas espe-

cíficas destinadas aos cuidados com o corpo. Revistas de fisi-

culturismo, “Boa forma”, “Dieta-Já”, “Corpo”, que são alguns 

à preocupação com o corpo tomou con-

lha de S. Paulo”, “Estado de São Paulo”, 

e outros. As revistas citadas são prenhes 

em imagens que priorizam corpos con-

siderados bonitos. Além disto, é comum 

das de “antes” e “depois”. As fotos do 

“antes” são imagens corporais de mu-

as do “depois” mostram imagens destas 

mesmas mulheres, agora “magras e bo-

nitas”, através do produto“X” ou da “clí-

nica tal”. Vincula-se felicidade à beleza 

e, por sua vez, beleza à magreza. Estas 

imagens são cruciais na construção e re-

afirmação de alguns modelos corporais, 

bem como da representação de gênero 

a eles associados. 

Os termos para uma construção de 

gênero ocorrem através de tecnologias 

(como o cinema, a televisão, as revistas) 

e discursos institucionalizados com o 

poder de controlar o campo do signifi-

cado social e assim, promover e implan-
7.

A imagem constrói, através da formas 

midiáticas, a representação da mulher 

bem sucedida como bonita, preocupa-

da com a aparência, que “se cuida”, 

que é admirada por homens e mulheres, 

por seus atributos físicos. O processo de 

construção destas imagens é altamente fecundo para análise. 

Nas fotos que representam o “antes”, as mulheres aparecem 

desfocadas, desarrumadas, às vezes com um olhar vazio e 

uma postura displicente. Não parecem nada felizes. Nas fo-

tos do “depois”, graças a recursos como maquiagem, enqua-

dramento e ângulo da foto, enfim, após produção imagética, 

estas mulheres aparecem bonitas, sensuais, sorridentes. Numa 

pectos ligados à intenção que o produtor da imagem tinha, 

mas no caso destas fotos de antes e depois, cabe uma provo-

cação. Boa parte da “impressão de felicidade” pode ser uma 

construção, mas será que estas mulheres estão de fato mais 

felizes? Se, como afirmava o outdoor de Diet Shake, visível 

nas ruas de São Paulo no verão de 2003, “felicidade é entrar 

num vestido P”, realmente a informação corrente parece afir-

mar que, na medida em que estas mulheres emagreceram, a 

percepção de si e do mundo se modificou na proporção dire-

ta em que elas conseguiram atingir o padrão de beleza da sua 

época. 

“A IMAGEM CONSTRÓI, ATRAVÉS 
DA FORMAS MIDIÁTICAS, A 

REPRESENTAÇÃO DA MULHER 
BEM SUCEDIDA COMO BONITA, 

PREOCUPADA COM A APARÊNCIA 
QUE ‘SE CUIDA’, QUE É ADMIRADA 
POR HOMENS E MULHERES, POR 

SEUS ATRIBUTOS FÍSICOS”
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Também foi demonstrado pela pesquisa de Goldenberg e 

Ramos8

ou modelos: “Por intermédio do cinema, da televisão, da pu-

acaba atingindo os simples mortais, bombardeados cotidiana-

mente por imagens de rostos e corpos perfeitos”.

Tais imagens induzem a correlação entre obter o corpo 

perfeito e alcançar a felicidade. A publicidade surge neste 

processo como uma espécie de operador totêmico, e as for-

mas perfeitas como totens midiáticos. Sabino9,10 diz que tal 

como um ‘selvagem’ saberá identificar o comportamento e 

a aparência de uma pessoa do clã do urso ou da águia, po-

demos identificar, pela aparência ou conduta, alguém que é 

‘marombeiro’ ou se dedica regularmente ao mundo da mus-

culação e das academias”.

processo dinâmico da recepção, a característica espetacular 

da nossa sociedade se mantém e, da mesma forma que na 

modernidade, “o espetáculo constitui o modelo atual domi-

nante na sociedade (...). A linguagem do espetáculo é consti-

tuída de sinais da produção reinante, que 

são ao mesmo tempo a finalidade última 

desta produção6”.

Falar da influência dos meios de comu-

nicação na construção de modelos cor-

porais da nossa época levanta polêmicas: 

sabemos que, principalmente a partir de 

1980, vêm surgindo novos enfoques sobre 

a interação entre recepção e comunicação. 

Esses novos enfoques questionam a relação 

de predomínio do emissor sobre o receptor, 

enfatizando que as mensagens são resigni-

ficadas pelos receptores, que, dessa forma, 

a interagir no sentido da mensagem. As-

sim, é claro que nem tudo o que é veicu-

lado pelos meios de comunicação é aceito 

“Morumbi Fashion”. Tem sido comum nos números mais recen-

tes destas revistas o embate entre pessoas que contribuem para 

formação de opinião e que discutem se as modelos brasileiras 

nais, que, em média, são mais altas e magras do que as mu-

lheres brasileiras. Alguns especialistas da área clamam a altos 

brados que é preciso modificar este padrão, “resgatar a sensua-

lidade das curvas femininas”, “escapar da tirania da magreza”. 

No entanto, estes discursos não são incorporados pela maioria. 

As mulheres que aprenderam a relacionar o corpo magro com 

o corpo bonito não esquecem a lição assim tão facilmente. 

Representações do corpo na atualidade
Para os bodybuilders, o corpo representa ao mesmo tempo um 

cem passar cada vez mais pela aquisição de um corpo perfeito 
e uma marca de distinção, representante de um estilo de vida 
para os outros, o que nos remete a Bourdieu11, mais especifi-

que a preferência por certos bens culturais funciona como um 
marcador de classe. Assim, a pequena burguesia surgida com a 
modernidade diferenciou-se de camponeses e agricultores (que 
tendiam a adotar uma visão do mundo pessimista e nostálgica), 
adotando uma visão de mundo progressista, que incluía um 
rigoroso controle do corpo. Empregando o conceito de habitus 

e caracterizam camadas sociais, ele emprega tal conceito para 

indivíduo tem da adequação e validade de seu próprio gosto 
por certas práticas e bens culturais. Neste caso, o habitus bur-
guês operaria não só no plano da cognoscibilidade cotidiana, 
mas estaria inscrito no corpo, manifestando-se no seu tama-
nho, forma, volume, nos modos de sentar, comer e beber, no 
grau de estima pelo corpo. Bourdieu11 chega a afirmar que o 
corpo é a materialização do gosto de classe: o gosto de classe 
está corporificado. 

Sabe-se que sobre o corpo imprimem-
se marcas e técnicas sociais12-15 de modo 
que a estrutura social encontra-se simbo-

de corporal nada mais faz senão torná-la 

induzem e suscitam as pessoas a corrigir 

determinados tipos de produtos postos à 
disposição do público, graças a estratégias 
comerciais, modelam os corpos impondo-
lhes uma forma e um tônus que têm o valor 
de uma carteira de identidade. Neste senti-
do, a análise de Bourdieu11 dos habitus da 
nova pequena burguesia nos mostra que 
para o pequeno-burguês era fundamental, 
enquanto membro de uma classe social 
específica, adotar uma postura corporal 

que o diferenciasse do burguês. Enquanto este último revelava 
um sentimento de bem-estar e segurança com relação ao seu 
corpo, o pequeno-burguês estava inquieto com ele, observan-

pequeno burguês sente-se atraído por técnicas de manutenção 
corporal, esportes, comidas saudáveis, academias de ginástica, 
enfim, por dispositivos que tratam o corpo enquanto um signo 
para os outros, e não como um instrumento para si próprio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entre as mulheres urbanas da atualidade, o corpo “malhado” 
funciona da mesma maneira: as mulheres entrevistadas, quan-

elas admiram, sentem-se pertencentes a um grupo seleto, que 
é caracterizado, entre outras coisas, pelo poder “cuidar de si”, 

Nas academias, ao adquirir um corpo “malhado”, o (a) aspi-

“PARA OS BODYBUILDERS, O 
CORPO REPRESENTA AO MESMO 

TEMPO UM PROJETO EM SI, 
UMA VEZ QUE A IDENTIDADE E 

AUTO-ESTIMA PARECEM PASSAR 
CADA VEZ MAIS PELA AQUISIÇÃO 

DE UM CORPO PERFEITO E 
UMA MARCA DE DISTINÇÃO, 

REPRESENTANTE DE UM ESTILO 
DE VIDA PARA OS OUTROS”
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Referências

rante a bodybuilder vai sendo consagrado a um novo papel. 

minantes, entre aqueles que são, como dizem os informantes 
– “fortes, saudáveis e bonitos” e os que são “fracos, doentios e 
feios”. Neste sentido, é possível repetir, com Bourdieu11 que as 

mulheres urbanas sem nos remetermos às 

corpos. O corpo será, ao mesmo tempo, 

conquista de parceiros, ou de melhores 
empregos, a auto-estima, fundamental para 
a construção de uma identidade positiva, 
passa pelo corpo. Mesmo que em outras 
esferas a mulher tenha adquirido sucesso 
e prestígio, aos olhos dos outros e de si 
mesmas, se elas não conquistarem tam-
bém um corpo ao menos bonito, serão 

O corpo-signo que despontou nesta 
investigação foi o corpo magro e ma-
lhado (eleito o ideal para 63,75% da 
amostra), conquistado pela associação 

restante, faz reeducação alimentar. 79% 

der mundial no consumo de anfetaminas. 
Uma das entrevistadas diz:
 “
eu tive que acelerar o processo com re-
médio. Tive os efeitos colaterais normais, os esperados, sabe, 

vam geladas, dava umas vertigens, escurece tudo” (entrevis-
tada 5, 22 anos)

se aceita submeter aos efeitos colaterais de remédios para ema-
grecer. Teme-se um infarto, se empenha em fazer tudo que a 
medicina aconselha: fazer atividade aeróbica e diminuir a in-
gestão de gorduras. 

Mas deliberadamente, através dos remédios para emagrecer, 

cia respiratória e mesmo infarto. A maioria deles contém anfe-
tamina, que vicia em dias e é muito nociva para o organismo, 
gerando um desequilíbrio hormonal muito grande, bem como 

em nome de alguns quilos a menos, se aceita os riscos. 
Na verdade, a leitura é outra. Não se trata 

de meros quilos perdidos. Trata-se de fazer 
as pazes com o espelho e, portanto, consigo 
mesma. Trata-se de se sentir integrada, aceita. 
Trata-se de ascender, via corpo, ao grupo das 

numa cultura em que beleza e magreza se 
associam, sendo pré-condição de felicidade.

Isto leva a pensar que, como em qual-
quer processo, em especial aqueles que 

uma sociedade que se pretende moder-
na, o culto ao corpo traz em seu âmago 
conquistas e retrocessos por parte dos 
envolvidos no processo. Se ele é positivo 
porque restabelece os laços das mulheres 
com o que há de mais individual e pri-

senta inúmeros perigos. A supremacia do 
corpo perfeito pode levar ao contrário da 
construção de uma identidade: ao aderir 
a modelos de beleza padronizados, pode 
ocorrer uma recusa do próprio corpo, 

necidos provoca também uma perda de 
identidade no sentido de que as marcas 

do tempo e das próprias características genéticas podem ser 
apagadas e reduzidas através de cirurgias plásticas, dissol-
vendo marcas constitutivas do “Eu” e substituindo-as por 

Pode levar também à dissolução física total, gerando distúrbios 
alimentares que podem levar ao esfacelamento da personalidade e, 

“ENTRE AS MULHERES 
URBANAS DA ATUALIDADE, O 
CORPO MALHADO FUNCIONA 

DA MESMA MANEIRA: AS 
MULHERES ENTREVISTADAS, 

QUANDO ALCANÇAM O CORPO 
MAGRO QUE DESEJAM, 
OU ENRIJECEM GRUPOS 
MUSCULARES, SENTEM-

SE PRÓXIMAS AO MUNDO 
DAS MULHERES QUE ELAS 
ADMIRAM, SENTEM-SE 

PERTENCENTES A UM GRUPO 
SELETO, QUE É CARACTERIZADO, 

ENTRE OUTRAS COISAS, PELO 
PODER CUIDAR DE SI”


