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“... E DEUS CRIOU A MULHER”: O MERCADO DA ESTÉTICA E 

MODELAGEM CORPORAL (RE)CONSTRUINDO A BELEZA, O CORPO E A 

SUBJETIVIDADE FEMININA 

 

EDUARDA SAVERGNINI 

TAMARA GUIMARÃES RICARDO 

 

RESUMO: Na atualidade, existe uma supervalorização do corpo e de padrões estéticos, 

em função disso, há uma grande preocupação das mulheres pela estética corporal que 

influencia em seus modos de vida, escolhas, opções e pensamentos. Pretendendo 

compreender a relação entre mulher e beleza e o preço pago para „ser bela‟, em especial 

através de cirurgias plásticas estéticas, o objetivo deste trabalho é problematizar o 

significado das imposições sociais sobre o corpo feminino baseado na metodologia 

qualitativa de análise de discurso que nos permite abordar essa temática sobre vários 

ângulos. Analisamos dados do site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da 

Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica nos pautando em autores como Novaes, 

Del Priori, Sant‟Anna e Goldenberg.  

 

Palavras-chave: Corpo; Mulher; Cirurgia Estética; Subjetividade; Mídia. 

 

ABSTRACT: Nowadays, there is an overvaluation of the body and aesthetic standards, 

according to that, there is a great concern of women for aesthetic body that influences 

their lifestyles, choices, options and thoughts. We intend to understand the relationship 

between women and beauty and the price paid to 'be beautiful', especially aesthetic 

plastic surgeries. Thus, the objective of this work is to discuss the significance of social 

impositions on the female body based on qualitative methodology of discourse analysis 

that allows us to address this thematic on various angles. Analyze data from the website 

of the Brazilian Society of Plastic Surgery and the International Society of Aesthetic 

Plastic Surgery in guiding authors like Novaes, Del Priori, Sant'Anna, Goldenberg. 

 

Keywords: Body, Woman; Aesthetic Surgery; Subjectivity; Media. 
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RESUMEN: En la actualidad existe una sobrevaloración del cuerpo y las normas 

estéticas, debido a esto, hay una gran preocupación de las mujeres para la estética 

corporal que influye en sus estilos de vida, decisiones y opciones. Pretendemos entender 

la relación entre la mujer y la belleza y el precio pagado a "ser bella", em especial las 

cirugías plásticas estéticas. El objetivo de este trabajo es discutir las imposiciones 

sociales sobre el cuerpo de la mujer basado en la metodología cualitativa de análisis del 

discurso que nos permita abordar esta temática en varios ángulos. Analizaremos los 

datos del sitio de la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica y la Sociedad Internacional 

de Cirugía Plástica Estética guiarnos en autores cómo Novaes, Del Priori, Sant'Anna, 

Goldenberg. 

 

Palabras clave: Cuerpo, Mujer, Cirugía Estética, Subjetividad, Medios de 

Comunicación. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

No contexto da atual sociedade, a obtenção da aparência física desejada, 

principalmente a feminina, envolve muito mais do que se pode imaginar. Para Goellner 

(2003) o corpo é uma construção social, histórica e cultural, “provisório, mutável e 

mutante, suscetível a inúmeras intervenções consoante o desenvolvimento científico e 

tecnológico da cada cultura bem como [...] as representações que cria sobre o corpo” 

(p.28). Segundo a autora, essas representações não são universais variando de acordo 

com o espaço social/tempo onde esse corpo se exibe. Para ela, é desconstruindo 

representações e procurando mediações entre passado e presente que podemos 

compreender o que hoje é considerado um corpo desejável: “Um corpo que, ao mesmo 

tempo em que é único e revelador de um eu próprio, é também um corpo compartilhado 

porque é semelhante e similar a uma infinidade de outros produzidos neste tempo e 

nesta cultura” (p.40); como em uma linha de montagem busca-se através da 

individualização em série a reprodução da beleza, procurando, ao tornar-se diferente, 

tornar-se igual. 

Nesse cenário, essa busca movimenta a indústria da beleza formada por práticas 

como cirurgias estéticas, atividades físicas, cosméticos e automedicação. De acordo 
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com Novaes (2007), para alguns, o corpo se torna uma obra de arte, análoga a uma tela 

em branco, transformado em um registro vivo, onde são inscritos afetos, emoções, 

representações da história, de sua vida, de seu tempo e de sua dor, como as tatuagens, 

piercings, escarificações, suspensão, dentre inúmeras outras. Para outros, o corpo é 

assimilado a uma vestimenta, que deve apresentar um perfeito caimento, independente 

da necessidade de retoques para melhoria dos detalhes. Visto como um tipo de software, 

o corpo tem sua significação modificada em nossa cultura, a visão corpórea como objeto 

de design e não mais de desejo, o faz arcaico, tal qual, os bens de consumo que são 

apontados como tipicamente inúteis pela sociedade em que vivemos. Observamos que 

na cultura atual há a perda das fronteiras entre o natural e o artificial, como exemplo, 

temos a artificialização dos nossos valores estéticos. De acordo com a autora: 

O padrão estético vigente: seco, sarado e definido e sua proposta de 

intervenção corporal constante, quer seja subtraindo pedaços da anatomia ou 

adicionando próteses, parece apontar para uma artificialização do corpo, ou 

melhor, uma indistinção entre o homem e as máquinas, robôs, cyborgs e 

outras tantas figuras que povoam o imaginário da ficção científica 

(NOVAES, p. 141, 2007).  

 

Por esta razão, o corpo é convocado o tempo todo a sofrer constantes alterações 

em busca de novas identidades e de novas imagens, que lhe são emprestadas numa 

eterna e constante transformação. O corpo idealizado está vinculado ao sistema de 

compra e venda de mercadoria, se eu pago, logo, me pertence (GOLDENBERG, 2007; 

NETO & CAPONI, 2007).  

Assim, o objetivo deste trabalho é problematizar o significado das imposições 

sociais sobre o corpo feminino permitindo abordar essa temática sobre vários ângulos, 

principalmente no que diz respeito ao sofrimento que acaba perpassando a vida das 

mulheres de maneira geral.  

A tentativa de padronização dos corpos é uma forma de exclusão social, criando 

pré-conceitos acerca da beleza e da „feiura‟. Discursos e produções, veiculados pela 

mídia, referem-se à dicotomia corpo belo-padrão-magro e corpo gordo. Pautados 

principalmente na lógica biológica, essas recomendações e intervenções proporcionam 

para nós, acadêmicas, uma possibilidade de reflexão acerca do tema e dialogar com 

diferentes autores. Necessitamos pensar a mulher como um todo. O corpo considerado 

belo é tido como milimetricamente definido, essa é a mensagem que vem 
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frequentemente sendo disseminada. Assim, sentimos a necessidade de estudar esses 

discursos produzidos nos diversos espaços sociais.  

A escolha por trabalhar com a metodologia qualitativa de análise de discurso 

(BARDIN, 2009) foi devido, principalmente, a dois fatores: o primeiro porque dá ênfase 

aos aspectos subjetivos do comportamento humano e tem, por núcleo de atenção, o 

mundo dos participantes. E em segundo, o fato de que nossa realidade é constituída pelo 

sentido que as pessoas atribuem aos acontecimentos nas interações sociais. Permitindo 

uma investigação de sentimentos, conflitos e opiniões em relação às possíveis 

transformações subjetivas na atualidade.  

A análise de discurso, segundo a perspectiva de Bardin (2009), consiste em um 

instrumental metodológico que se pode aplicar a diversos discursos e a todas as formas 

de comunicação. Embora esse tipo de análise tenha privilegiado a comunicação oral e 

escrita, não exclui outros meios de comunicação. Qualquer comunicação que veicule 

um conjunto de significados de um emissor para um receptor pode, em princípio, ser 

decifrada pela técnica da análise de conteúdo.  

Partindo do pressuposto de que, por trás de um discurso aparente, simbólico e 

polissêmico, esconde-se um sentido que convém desvendar, escolhemos analisar, 

principalmente, os discursos presentes nos sites da Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Plástica (SBCP) e da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica (ISAPS), que detém 

uma forte pressão social, por meio da disseminação na mídia, de um corpo feminino 

adequado ao padrão, considerado „perfeito‟.  

A abordagem utilizada favorece entre outras características, uma investigação 

muito mais no sentido do desafio, de explorar pensamentos, sentimentos e possíveis 

comportamentos dos sujeitos, do que dar uma resposta fechada, descrevendo os 

„porquês‟.  

Em função disto, pesquisaremos como a preocupação das mulheres pela estética 

corporal influencia seus modos de vida, gerando modificações em sua existência, 

opções e escolhas. Pretendemos também compreender a relação existente entre mulher e 

beleza e o preço pago para „ser bela‟. Para a pesquisa utilizamos dados de pesquisas 

recentes publicadas, verificando os discursos presentes em suas matérias e analisando os 

argumentos utilizados. Nos pautaremos principalmente em autores como: Joana de 
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Vilhena Novaes, Mary Del Priori, Denise Sant‟Anna, Miriam Goldenberg e Silvana 

Goellner. 

Escolhemos problematizar em especial o corpo feminino e as tecnologias a ele 

relacionadas. Arriscamos dizer que as relações vividas como o corpo na atualidade 

afetam diretamente a vida das pessoas, as concepções de ser humano e de sociedade. 

Lembrando que o corpo não cessa de ser (re)construído, recordaremos alguns 

acontecimentos históricos socialmente marcantes no que diz respeito ao corpo feminino 

(SANT‟ANNA, 1995).  

O trabalho foi, então, divido em quatro tópicos, que vem apresentando, 

inicialmente, as mudanças dos padrões de beleza decorrentes dos períodos históricos, 

em um segundo momento pontuamos sobre as influências midiáticas na disseminação e 

criação dos padrões de beleza, no terceiro momento trouxemos as cirurgias plásticas e 

sua função como meio facilitador no alcance do corpo considerado perfeito e por fim, 

lançamos alguns questionamentos na intensão de provocar uma reflexão tanto ao leitor 

como para nós mesmas.  

 

CORPO GORDO, CORPO MAGRO, CORPO MUSCULOSO: A HISTÓRIA DO 

CORPO NA SOCIEDADE 

 

O que é corpo? Para que serve? O corpo é o ponto inicial de nossas ações, é 

através dele que nos relacionamos com o mundo a nossa volta e conosco mesmos. Um 

local onde escolhas são feitas, atitudes são tomadas, marcas são deixadas. Um corpo 

manipulável, obediente, hábil, objeto e alvo de poder, que pode ser treinado (MARTINS 

& ALTMANN, 2007), que é regulado por políticas estéticas modificadas de tempos em 

tempos. Lugar de construção de laços de aliança, de poder, de controle, de admiração, 

de amizade e de afeto, mas também aonde se justificam gestos antagônicos de 

discriminação e de exclusão. Um lócus onde beleza e feiura caracterizam o direito de 

ser ou não aceito socialmente. Um corpo agente de cultura, simbólico, uma superfície 

onde foram inscritas as normas centrais, as hierarquias e os comprometimentos 

metafísicos (DAÓLIO, 1995).  

O conhecimento a seu respeito é interminável tanto quanto são diversificadas as 

bases culturais que, da medicina à religião, passando pela filosofia e pela antropologia, 
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o constituem e o transformam. Lugar da biologia, das expressões psicológicas, dos 

receios e fantasmas culturais, o corpo é uma palavra polissêmica, uma realidade 

multifacetada e, sobretudo, um objeto histórico. "Cada sociedade tem seu corpo, assim 

como ela tem sua língua" (SANT‟ANNA, 1995 p.12). 

No processo de construção cultural da beleza do corpo feminino é grande a 

cobrança social exercida sobre as mulheres para que invistam na busca da perfeição 

física. A associação da feminilidade à beleza não é nova, constituindo um aspecto 

permanente da história das mulheres e seus corpos. Todavia, o que muda, segundo 

Sant‟Anna (1995), são “as formas de problematizar as aparências e os modos de 

conceber e de produzir o embelezamento” (p.121) adequando o corpo a um padrão 

mutável, historicamente determinado (CABEDA, 2004). 

Ilustrando um pouco a afirmativa anterior, vemos que nos períodos remetidos à 

Idade Média até meados do século XIX, um corpo gordo e forte era valorizado. Ao 

passo que a partir do início do século XX, o padrão estético de beleza começa a sofrer 

mudanças, influenciadas principalmente pelo período de guerras, onde um corpo belo 

passa a ser assimilado como um corpo mais magro. Neste período as mulheres que 

possuíam bastos seios e quadris largos procuravam escondê-los (DEL PRIORE, 2000). 

Na década de 30 do século XX a silhueta curvilínea   

continuava em foco. Já na década de 40, é encontrado um 

padrão corporal mais volumoso e curvilíneo, influenciado 

basicamente pelo cinema. Nos anos 50 a mulher é ultra 

feminina, com um modelo corporal ainda mais volumoso, 

contanto que sua cintura fosse enfaticamente pequena 

(SANT'ANNA, 1995). A partir de 1980, a população feminina, 

de um modo geral, foi incitada a moldar seu corpo conforme os 

novos padrões vigentes. Estes são evocados nas revistas, novelas, programas de 

televisão, filmes hollywoodianos, comerciais televisivos e outdoors. Esses recursos 

midiáticos veiculam grande número de propostas e promessas para a transformação dos 

corpos, desde simples exercícios físicos - como corridas, caminhadas, natação, lutas, 

dentre outros - até as mais radicais cirurgias de correção - lipoaspiração, lipoescultura, 

rinoplastia, abdominoplastia, correção mamária e também variados tipos de dieta. 

Juntamente com a divulgação dos implantes, das lipoaspirações é vendida a ideia de que 
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as mulheres podem conseguir facilmente o ideal de beleza veiculado. As mulheres mais 

„cheinhas‟ ou que se encontram fora do padrão são vistas como descuidadas e são 

culpabilizadas pelo seu suposto desleixo. Tal fato tem provocado um alto índice de 

distúrbios psíquicos, devido ao não enquadramento no modelo de corpo considerado 

como perfeito. A cada momento surgem novos métodos cirúrgicos, novos remédios, 

novos aparelhos, novas formas de se exercitar e novas dietas, que prometem não 

somente um corpo dentro de contornos padronizados, mas um corpo capaz de trazer 

felicidade, sucesso, amor, aceitação, prazer, juventude e vida nova.  

O corpo que se idealiza perfeito não é qualquer corpo, mas sim aquele que 

possui características estéticas vinculadas ao consumo. Um corpo que se aproxima desse 

ideal de beleza é um corpo que interessa ao mercado. Chegamos, então, à categoria de 

corpo-mercadoria (GOLDENBERG, 2007; NETO & CAPONI, 2007), não somente o 

corpo do outro, mas o próprio corpo. O alheio, si mesmo, “e tudo aquilo que representa, 

da beleza aos órgãos transplantados, é reduzido a uma espécie de mercadoria” 

(GOLDENBERG, p. 183), que se volta, especialmente, para a venda de imagens 

corporais de sucesso, em que o processo de conquista do corpo almejado é como de 

qualquer outra mercadoria. Cada dia mais as mulheres tentam adequar-se aos padrões de 

beleza vigente, visando a uma perfeição física praticamente inalcançável. Todas querem 

continuar jovens, belas e saudáveis e, para isso, é preciso esforços. O que importa é o 

aqui e o agora. Nesse cenário, tornam-se eternamente insatisfeitas com suas aparências. 

Essa insatisfação com o próprio corpo leva as mulheres a sentirem culpa. Para amenizar 

tal sentimento elas investem, via de regra, em tudo aquilo que surge como promessa de 

modificação corporal, tal como é demonstrado a seguir: 

Quanto mais se impõe o ideal de autonomia individual, mais 

aumenta a exigência de conformidade aos modelos sociais do corpo. Se é 

bem verdade que o corpo se emancipou de muitas de suas antigas prisões 

sexuais, procriadoras ou indumentárias, atualmente encontra-se submetido a 

coerções estéticas mais imperativas e geradoras de ansiedade do que 

antigamente (Goldenberg, 2007, p. 9). 

 

Na busca pelo corpo „perfeito‟, as mulheres encontram na mídia um meio 

disseminador de ideais corporais que as submetem a desejarem um determinado corpo 

padrão. Com isso, a seguir, apresentamos algumas ideias sobre o papel da mídia nesse 

processo de aquisição do modelo corporal veiculado que passa a ser referência para a 

população feminina.  
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O CORPO NA MÍDIA? OU O CORPO DA MÍDIA?
1
 

  

Ninguém está percebendo que toda essa busca insana pela estética 

ideal é muito menos lipo-as e muito mais piração? Uma coisa é saúde outra é 

obsessão. O mundo pirou, enlouqueceu. Hoje, Deus é a auto imagem. 

Religião, é dieta. Fé, só na estética. Ritual é malhação. Amor é cafona, 

sinceridade é careta, pudor é ridículo, sentimento é bobagem. Gordura é 

pecado mortal. Ruga é contravenção. Roubar pode, envelhecer, não. Estria é 

caso de polícia. Celulite é falta de educação [...] (Rosana Hermann) 
2
. 

 

Para a mídia, segundo Pires (1997), o fundamental é ter o telespectador exposto 

ao seu poder de persuasão e convencimento através da linguagem televisiva, que 

garantiria sua inserção a cultura mediada pela comunicação de massa, a incorporação de 

significados sociais e o consumo de bens culturais simbólicos. Por ser uma mídia 

essencialmente de imagem, vem criando conceitos visuais em que a estética pode ser 

sumariamente sacrificada em beneficio da capacidade de impacto e de fixação da 

mensagem. A imagem atua como uma forma de aproximar o distante. O poder da 

imagem está relacionado com a tentativa de eliminar a capacidade de crítica do 

telespectador. Não apenas através do apelo visual, mas também por suas repetições, que 

naturalizam a informação, e pelo ritmo empregado na sucessão de imagens, que impede 

a reflexão ou a capacidade de filtragem cultural para que a informação atinja a dimensão 

comunicacional. 

Assim, vai se constituindo uma identidade coletiva que integra condutas e 

valores sociais, na perspectiva de uma cultura padronizada. A indústria da beleza pode 

ser um exemplo. São veiculadas informações que levam as pessoas a pensarem que 

beleza, saúde, sedução e sucesso são indissociáveis e imprescindíveis para a vida. O 

corpo é vendido similarmente aos produtos anunciados, de forma „indurável‟ e 

juntamente com esses produtos é vendido um ideal de vida e aparência corporal 

esteticamente padronizada. Cuidar do corpo é uma prática milenar. Porém, na atualidade 

essa prática está articulada ao consumo que é entendido como indispensável ao bem-

estar e à felicidade.  

                                                           
1
 Título inspirado pelo trabalho de Mauro Betti: Esporte na mídia ou esporte da mídia? 

2
 http://www.brasileirosnaholanda.com/colunas/rosanahermann.htm 
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Beleza e juventude, desde tempos imemoriais, são mitos presentes em nossa 

história. Citamos alguns exemplos, como os mitos de Narciso, de Afrodite, de Heitor e 

Aquiles. Ilustrando e exemplificando que desde a mitologia grega, a indistinção entre as 

características humanas e divinas explica a vontade de escapar da morte e do 

envelhecimento. Atualmente, esse desejo ganhou uma nova forma, tornando-se um 

combate diário com a balança e com o espelho: na luta pela justeza das próprias 

medidas e no confronto permanentemente adiado com a passagem do tempo. Assim, as 

pessoas não querem a morte para serem eternizadas, mas sim, prolongar a aparência 

jovem o máximo possível em vida (NOVAES, 2007).  

Incentivadas pela indústria do consumo, o sentido da vida, para milhares de 

mulheres, reduziu-se a frustrações constantes. As cirurgias plásticas, ao serem 

anunciadas pela mídia e especialistas como facilitadores estéticos tornam-se um convite 

à beleza até mesmo a pessoas com renda reduzida, que podem dividir em „suaves‟ 

parcelas. Nesse contexto, Goldenberg (2010) ressalta que o corpo passa a ser percebido 

como valor. Quanto mais próximo dos „padrões de beleza‟, mais valioso. Trata-se de 

um corpo construído através de sacrifícios e investimento financeiro, e que funciona 

como capital “no mercado do trabalho, no mercado do casamento e no mercado sexual” 

(p.35). 

Aqueles que estão distantes deste padrão convivem, em geral, com uma imagem 

negativa de si, que pode desencadear baixa autoestima, depressão e por fim distúrbios 

alimentares e emocionais. Novaes (2006) chama a atenção para „lipofobia‟, que é um 

conceito de beleza associado à magreza, tendo como foco a abominação por qualquer 

gordura corporal que esteja de alguma forma ressaltada. O corpo mais forte carrega um 

estigma, uma marca corporal depreciável, onde a gordura é sinônima de falência moral.   

A prescrição social de um padrão corporal, que não necessariamente é seu, pode 

provocar um sentimento de vazio e insatisfação. A preocupação, naturalizada, com o 

corpo, tão exaltada hoje, acaba por levar ao extremo essa inquietação, onde garotas 

cujos corpos estão muito próximos dos padrões tidos ideais passam a considera-los 

como „defeituosos‟ (DAMICO & MEYER, 2007). Dessa forma, consideramos que este 

público fica bastante suscetível a essas transformações, desejando quase sempre, se 

igualarem a modelos.  
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Modelo é sempre algo a ser reproduzido. Sendo assim, as mulheres buscam não 

necessariamente o que gostariam, mas sim o que a sociedade espera delas (NOVAES, 

2006). Dessa forma,  

Em nossos dias a identidade do corpo feminino corresponde ao 

equilíbrio entre a tríade beleza – saúde – juventude. As mulheres são cada 

vez mais empurradas a identificar a beleza de seus corpos com a juventude, a 

juventude com saúde. Segundo Reumary juventude e saúde são condições 

culturais de fecundidade, portanto da perpetuação da espécie. Sendo assim, 

mesmo tomando posse do controle de seu corpo, a mulher mantém-se 

submissa, repetindo modelos tradicionais quando busca identificação com 

este modelo. Primeiramente ela recebia imposições de seu pai, seu marido, 

agora as recebe do discurso jornalístico e publicitário que a cerca (DEL 

PRIORE, 2000 p. 14). 
 

Atualmente, além das recomendações das atividades físicas e alimentação, 

chama-nos atenção às cirurgias plásticas estéticas como técnica de modificação 

corporal. Estas aparecem como possibilidade de (re)construção e de esculpir o corpo 

humano. 

 

CIRURGIAS PLÁSTICAS ESTÉTICAS: UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

Em 2003, segundo Neto & Caponi (2007), o Brasil já ocupava o 3° lugar no 

ranking mundial de cirurgias plásticas. Nesse mesmo ano, foi realizada uma pesquisa 

nos Estados Unidos da América (EUA), que apontou um crescente percentual no 

número de cirurgias superior a 400%, no Brasil, nesse período foram 400.000 

intervenções do gênero, metade delas estéticas. 

Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP, 2012) e 

Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica (ISAPS, 2013). Atualmente o Brasil ocupa 

a segunda posição no ranking mundial de cirurgias plásticas, o primeiro país é os EUA. 

Em 2013, nos meses de janeiro e fevereiro, a revista VEJA e o site G1 (Portal digital de 

notícias da Globo), respectivamente, publicaram reportagens apontando o número de 

procedimentos realizados no ano de 2011, aonde os EUA chegaram a 1.094.146, 

seguido pelo Brasil com 905.124 procedimentos
3
.  

 

                                                           
3
G1: acesso em: http://g1.globo.com/bemestar/cirurgia-plastica/noticia/2013/02/brasil-e-1-em-plasticas-

no-bumbum-e-cirurgias-intimas-diz-estudo.html 

VEJA: acesso em: http://veja.abril.com.br/noticia/saude/brasil-ocupa-2a-posicao-em-numero-de-

cirurgias-plasticas-esteticas-no-mundo 

http://g1.globo.com/bemestar/cirurgia-plastica/noticia/2013/02/brasil-e-1-em-plasticas-no-bumbum-e-cirurgias-intimas-diz-estudo.html
http://g1.globo.com/bemestar/cirurgia-plastica/noticia/2013/02/brasil-e-1-em-plasticas-no-bumbum-e-cirurgias-intimas-diz-estudo.html
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/brasil-ocupa-2a-posicao-em-numero-de-cirurgias-plasticas-esteticas-no-mundo
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/brasil-ocupa-2a-posicao-em-numero-de-cirurgias-plasticas-esteticas-no-mundo
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Essencialmente, o termo cirurgia plástica é entendido como um procedimento de 

reconstrução de uma parte do corpo humano seja por razões médicas ou estéticas. As 

cirurgias plásticas são dividas em dois ramos: reparadoras e estéticas. Estas são 

realizadas com único objetivo de melhoria de aparência, já as cirurgias reparadoras, tem 

como objetivo corrigir lesões deformantes, defeitos congênitos ou adquiridos (SANTOS 

et. al., 2012). 

Com base nos dados anteriormente apresentados, analisamos que estes revelam 

uma „naturalização‟ das cirurgias plásticas. Podemos destacar como exemplo, o reality 

show Dr. Hollywood
4
. O programa realiza comparações do “antes e do depois”, onde os 

pacientes expõem as motivações particulares de se submeterem aos procedimentos, 

assim como as percepções de obterem um „corpo novo em folha‟. Indo mais além, 

inúmeros procedimentos são gravados e transmitidos, numa tentativa de convencer 

sobre a inexistência de riscos, e ressalvando essa prática como uma via de acesso à 

realização pessoal. Assim, a concepção de corpo, na modernidade, vem acompanhada 

da ideia de que o mesmo deve ser construído, assim como uma meta a ser alcançada, 

algo que pode o tempo todo ser controlado. 

                                                           
4
 Programa exibido no canal REDE TV, aos Domingos, às 23h, seu tema são as cirurgias plásticas e a 

felicidade que as mesmas proporcionam as pessoas por terem seus „novos corpos‟. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Les%C3%B5es
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Dados como os que foram mostrados acima reforçam o que viemos tratando 

anteriormente: a insatisfação das mulheres vem extrapolando cada vez mais os limites 

do seu próprio corpo. 

As primeiras cirurgias estéticas datam de 3.500 a.C. nos escritos do povo egípcio 

- há referências a elas nos papiros de Ebers (3500 a.C), de Edwin Smith (2200 a.C.),  

nas descrições de Sushruta na Índia (1750 a.C.), Hipócrates (V séc. a.C.), Celsus (I séc. 

d.C.), Galeno (II séc. d.C.), dentre inúmeros outros (SBHM) -, mas é somente a partir 

do Renascimento, século XVI, que passam a ser impulsionados por obras de Leonardo 

da Vinci (1452-1519), Albrecht Dürer (1471-1528), Michelangelo (1475-1564), Rafael 

Sanzio (1483-1520) e Andreas Versalius
5
 (SBHM; NOVAES, 2006)

 6
. 

De acordo com Novaes (2006), a cirurgia plástica surgiu com a finalidade de 

corrigir os traços físicos característicos das raças consideradas inferiores e 

reconstituindo os narizes das mulheres mutiladas acusadas de adultério. A prática como 

é atualmente conhecida, surge durante o século XVI, no período Renascentista. 

Contudo, é somente no século XVIII, no período Iluminista, que a mesma ressurge e 

ganha destaque com a dissipação dos ideais simétricos da beleza, onde o corpo detém 

proporções que podem ser milimetricamente medidas, programadas e modificadas. 

Nesse mesmo século, outras mudanças impulsionaram significativamente na 

valorização desse tipo de prática: a individualização do sujeito, onde sua vida assume 

valor central e a introdução da lógica do livre-arbítrio, deixando para trás a visão de 

corpo como dádiva divina. O remodelamento corporal entra como forma de afirmar a 

autonomia do sujeito, um meio de agenciamento de si próprio (NETO & CAPONI, 

2007; NOVAES, 2006). 

A emancipação feminina teve início, em meados do século XIX com a 

modernização e troca do agrário para o urbano. A mulher passou a buscar sua 

independência materializada na condição de mulher moderna: bem sucedida, mãe, 

                                                           
5
  A obra “De Humani Corporis Fabrica”, publicada em 1543 por Versalius é tida como o marco inicial da 

anatomia moderna por conter ilustrações das estruturas do corpo humano em belas e exatas imagens e 

pelo posicionamento audacioso dos corpos, como se estivessem vivos e posando para a fotografia.  
6
 Para mais informações consultar:  

 Souza, Sandro Cilindro de. Lições de anatomia: manual de esplancnologia - Salvador: EDUFBA, 

2010. Disponível em: < http://pt.scribd.com/doc/88973550/2/ASPECTOS-HISTORICOS>/  

 Instituto Ciência Hoje disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/historia-da-ciencia-

e-epistemologia/relancado-tratado-que-inaugurou-anatomia-moderna>  

http://pt.scribd.com/doc/88973550/2/ASPECTOS-HISTORICOS%3e/
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esposa e bela. A cirurgia estética participa desse processo como possibilidade de 

modificação corporal (GOELLNER, 1999). 

O boom das cirurgias plásticas acontece na segunda metade do século XX, no 

período de pós-guerras, onde os mutilados eram reconstituídos principalmente através 

desses métodos cirúrgicos. Foi nesse momento, que essa prática ganhou status de 

especialidade médica e com isso ganhou força como instrumento de transformação 

estética (NOVAES, 2006; NETO & CAPONI, 2007). 

 

PERFEIÇÃO, ACEITAÇÃO, SER DESEJADA? O QUE AS MULHERES 

BUSCAM NAS CIRURGIAS PLÁSTICAS ESTÉTICAS? 

 

O ideal de autonomia e liberdade em relação à modificação do corpo, atualmente 

disseminado, na verdade, é de certa forma a afirmação da necessidade de aprovação 

olhares alheios para a constituição de si mesmas (DEL PRIORE, 2000; NETO & 

CAPONI, 2007; PICH, 2007). „Ter autonomia‟ (DAMICO & MEYER, 2007) com o 

próprio corpo (poder transformá-lo), ganha centralidade na atualidade. Nesse contexto, 

as cirurgias plásticas assumem o papel de um meio possibilitador dessa autonomia: 

busca alcançar os anseios das pessoas. Nesse sentido perguntamos: porque elas 

precisam seguir um padrão? Isso traz satisfação ou ainda mais sofrimento? 

Jean Baudrillard (1991) aborda a problemática consumista assimilando a lógica 

mercantil da manipulação dos signos. Segundo o autor, na sociedade capitalista o signo 

e a mercadoria se juntam formando a mercadoria-signo. A imagem é utilizada sob a 

forma de mercadoria, uma vez que o processo de reificação mercantil presente na 

sociedade de consumidores se torna fundamental para a produção em larga escala de 

imagens vendáveis e persuasivas, criando um falso universo de objetos com qualidades 

virtuais e que nos satisfazem não pelo seu efetivo valor de uso, mas por suas 

“milagrosas qualidades”. Neste sentido, é sugestiva a compreensão de Baudrillard 

(1991) sobre mercadoria/signo ou imagens/signos, pois esta alerta-nos para o 

entendimento de como os signos adquirem certa relevância contemporaneamente. 

Segundo este ponto de vista, a mercadoria na sociedade se transformaria em signo. Ou 

seja, a imagem adquire importância, cada vez mais acentuada, no universo constituído e 
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criado pelos veículos midiáticos (sobretudo a televisão) de informação. Isto pode ser 

demonstrado pela atuação da publicidade. 

A mídia entra como forma de reduplicação infinita de signos, imagens e 

simulações onde a realidade é gradativamente abolida. Sendo assim, Baudrillard 

considera a beleza corporal uma moeda/signo com valor de troca. O corpo evidenciado 

socialmente é classificado por ele como um corpo redescoberto suprindo as 

necessidades de consumo: “Da higiene à maquiagem, passando pelo bronzeamento, pelo 

desporto e múltiplas „libertações‟ da moda, a redescoberta do corpo passa antes de 

qualquer coisa pelos objetos. Parece que a única pulsão verdadeiramente libertada é a 

„pulsão de compra‟” (BAUDRILLARD, 1985: 141 e 143). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentre as articulações que perpetramos a partir dos autores e sites utilizados 

ressaltamos a noção de que, na atualidade, a identidade feminina está fortemente 

associada a um corpo específico, ditado pelos padrões do consumo. Trata-se de um 

corpo que pode ser produzido, transformado, controlado. A sensação de reinventar o 

próprio corpo pode ser experimentada de maneiras variadas, desde o consumo de um 

cosmético até opção por uma intervenção cirúrgica. 

Os parâmetros de beleza modificam-se historicamente, a partir de valores épicos. 

Deste modo, cada período histórico é apresentado por diferentes padrões estéticos. A 

partir de 1960, a valorização da beleza corporal foi sendo modificada, houve uma 

homogeneização dos gostos e vontades, os quais encontram respaldo em uma série de 

conceitos de beleza, difundidos pela mídia, por especialistas e por atletas dos esportes 

de alto rendimento (GOLDENBERG, 2002; SANT‟ANNA, 1995). Métodos de 

emagrecimento e equipamentos milagrosos para estética são largamente veiculados 

pelos meios de comunicação, incutindo nas mulheres a necessidade de adequação a 

esses valores e comportamentos atrelados a essa estética corporal.  

Assim, vivemos em uma época de consumo do corpo e da aparência. As 

mulheres que não se enquadram ou optam por não seguirem o padrão estabelecido são 

consideradas como desleixadas, descuidadas, culpadas por sua aparência. Como 

apontam Sant‟Anna (1995), Damico & Meyer (2007), Pich et. al. (2007), Neto & 
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Caponi (2007), o corpo visto como um projeto individual, juntamente com a 

modernização das técnicas de produção e do mercado de produtos industrializados 

ligados ao conforto e aos cuidados com o corpo, além dos conselhos dados pelas 

mulheres tidas belas, esclarecem os segredos da beleza. Logo, a beleza da mulher 

dependeria unicamente dela mesma, tornando-a a única responsável por sua estética e 

fazendo com que sofram sentindo „vergonha do corpo‟.  

O corpo nunca foi tão exaltado em tempos passados como é hoje, assim como 

também nunca houve tantas possibilidades de intervenção sobre ele.  

Diversos autores (DEL PRIORE, 2000; GOLDENBERG, 2007; NOVAES, 

2006; SANT‟ANNA, 1995) afirmam que vivemos em um tempo onde os meios de 

comunicação - revistas, jornais, televisão - produzem e veiculam todo um discurso 

sobre e para o corpo, contemplando, entre outras coisas, modos de vestir, comer, 

exercitar-se, maquiar-se ou divertir-se. Todas essas práticas corporais constituem um 

conjunto de relações de saber-poder que produz nossas múltiplas formas de ser e de 

estar no mundo. 

O crescimento expressivo da procura por cirurgia plástica representa um sintoma 

social, na medida em que sinaliza uma organização que estimula a valorização de 

modelos quase inacessíveis.  

Nesta pesquisa, não objetivamos simplesmente criticar o aumento das cirurgias 

como via de realização pessoal. Também não se trata de descrever os ideais de beleza 

veiculados pelos meios de comunicação de massa, mas sim questionar e mostrar o 

discurso que impera, conduz e organiza as experiências corporais, advindo do universo 

científico, apropriado pelos interesses do capital e cujo uso mediático, apoia-se no 

discurso médico, reforçando suas fundamentações para os usos comerciais do corpo. 

Não queremos com isso condenar as cirurgias estéticas, mas sim pontuar que muito da 

excessiva busca por perfeição ultrapassa o caráter de um melhoramento do corpo para 

uma busca sem fim de modelos propostos pela sociedade do simulacro, onde as pessoas 

alienadas de si mesmas perdem-se nessa procura. 

Em nossa cultura, muitas mulheres buscam intensamente um corpo ideal. No 

entanto, estão cada vez mais enlaçadas a uma percepção sinônima de corpo físico, 

embora saibamos que ele compreende uma totalidade mais ampla e que suas outras 

dimensões precisam ser contempladas como a expressividade, o movimento e a 
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capacidade de sentir, dentre outras, tão sedutoras e valiosas quanto o estético. Enfim, 

urgente se problematizar a ideia de „corpo ideal‟. Também acreditamos que é preciso 

questionar se todo esse esforço em nome do corpo traz felicidade ou mais sofrimento e 

angústia para a vida das pessoas. 
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