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RESUMO 

Trata-se de uma pesquisa de caráter teórico, no que se refere à compreensão do corpo e da 

mídia, e aplicação a um corpus definido.  Para ilustrar as idéias e os conceitos citados neste 

texto, fez-se necessário um levantamento documental imagens publicitarias, de produtos 

dietéticos e moderadores de apetite do século XX e XXI.  Fazem parte da discussão deste 

artigo os corpos aflitos, ou seja, aqueles que são rejeitados pela sociedade atual: os obesos ou 

somente acima do peso. As mensagens publicitárias  buscam levar ao consumidor  

lançamentos sobre medicamentos para redução de peso, eliminação de gordura, moderação de 

apetite, cirurgias bariátricas, dietas revolucionárias e também alguns alimentos que são 

apresentados como transformadores estéticos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: corpo ultramemido; propaganda; mídia impressa; emagrecer; corpo 

aflito. 

 

 

Por meio do corpo, o indivíduo assimila a substância da sua vida  

e a traduz para os outros por meio de sistemas simbólicos. 

Le Breton, 2008  

 

O corpo feminino sempre carregou significados de poder, desejo e erotização. 

Servindo como moeda de troca – dote – e outras formas de negociação entre famílias, 

reinados, condados e países. Hoje tem sua valorização comercializada como suporte para 

divulgação de marcas globais. Ao pensarmos em publicidade, principalmente na mídia 

impressa, o corpo perfeito, com lindos cabelos longos, vem à mente associado a qualquer tipo 

de produto ou serviço, além dos cosméticos, xampus, cremes hidratantes, vestuários e 

acessórios. Ele vende mensagens relacionadas à saúde, qualidade de vida, status, segurança e 

proteção.  

Surgiram saberes técnicos para tratar o corpo, são novas práticas sociais e textos 

culturais, com preocupações que vão além da saúde e do bem-estar, objetivando resultados 

financeiros. Um belo e “sarado” físico é adquirido como uma propriedade valiosa, 

                                                           
1
 Exemplo: Trabalho apresentado no Trabalho apresentado no VIII Pró-Pesq PP – Encontro de Pesquisadores 

em Publicidade e Propaganda. De 24 a 26/05/2017. CAC/UFPE. – no GT 1 GT1 – Publicidade e linguagens 
2
 
2
 Pós-Doutoranda em Comunicação no PPGCOM – ECA/USP; Doutora e Mestre em Comunicação e Semiótica 

pela PUC-SP; Professora Universidade Presbiteriana Mackenzie; Membro do Grupo de Pesquisas Comunicação, 

discurso e poéticas do consumo do PPGCOM da ESPM; M e-mail: sfelerico@gmail.com; 

selma.garrini@mackenzie.br 

mailto:sfelerico@gmail.com
mailto:selma.garrini@mackenzie.br


 

principalmente, quando não se questiona mais o ser ou o ter, mas privilegia-se aquilo que é 

visto, além de vender a ideia de que o indivíduo pode sentir-se perfeito no dia a dia. O poder 

valoriza o saber-cuidar e o querer-fazer na construção do corpo. 

 Culturalmente, preservar um corpo ultramedido ganha um status de sabedoria, 

persistência e relevância sobre o grupo. É com orgulho e satisfação que o indivíduo hoje 

exclama em uma reunião social: “Não quero sobremesa doce, prefiro uma fruta, troquei o 

prazer do açúcar na minha vida, pela manutenção de um corpo em forma”. A mulher tornou-

se refém dessa obsessão estética e tem na figura da modelo, mais que uma representação, a 

sua própria imagem refletida. O outro que a domina e manipula seus desejos e frustrações. 

Assim, a dúvida persiste: como viver sem as medidas expostas e impostas, por jovens 

mulheres, muitas vezes adolescentes, que se submetem a intervenções cirúrgicas, 

intermináveis sessões de exercícios físicos e rigorosas dietas e nos apresentam um corpo 

ultramedido, quase impossível de ser obtido e mantido?  

A década de 80, com a sedimentação do mercado da moda, vai estabelecer uma 

relação mais sofisticada com o corpo. A comunicação e o marketing propõem 

corpos perfeitos, construídos em academias em exercícios aeróbicos e vestidos em 

lycra. O corpo/mercadoria consagra a sociedade de consumo, desfila nos 

shoppings. O modelo do shopping center funciona como um meio de comunicação 

que veicula uma verdade própria e solidifica hábitos e padrões de consumo nos 

complexos urbanos onde são instalados. O cotidiano da vida urbana é substituído 

pelo grande espetáculo do consumo, que supre a existência de tudo o que for antigo 

ou tecnologicamente ultrapassado. (VILLAÇA, 2008, p. 205). 

 

A partir do século XXI, com a aceleração do processo de globalização e as constantes 

trocas de mercadorias, oriundas de diversos países, surgiu a necessidade de criar um corpo 

único, livre de formas étnicas, valores culturais e normas sociais, que formam o padrão de 

beleza de cada país ou de cada cultura. O tema corpo na sociedade atual mistura-se ao 

universo do consumo e movimenta o mundo, propiciando conversações entre vários países. 

Para Goldenberg (2008), atrizes e modelos adquiriram status de celebridade e ostentam seus 

corpos esculturais cobertos por marcas e produtos resignificados na sociedade do 

hiperconsumo. Esse suporte estético foi batizado pela  autora de corpo-capital. Conceito a ser 

explorado neste capítulo, que trata sobre mulheres que aliam sucesso pessoal a corpos bem 

esculpidos.  

(...) Mulheres adquiriram status de celebridade na última década e passaram a ter 

uma carreira invejada (e desejada) pelas adolescentes brasileiras. Ganharam um 

“nome”, a partir de seu capital físico. O corpo, no Brasil contemporâneo, é um 

capital, uma riqueza, talvez a mais desejada pelos indivíduos das camadas médias 

urbanas e também das camadas mais pobres, que percebem seu corpo como 



 

importante veículo de ascensão social.  É fácil perceber que a associação “corpo e 

prestígio” se tornou um elemento fundamental da cultura brasileira. 

(GOLDENBERG, 2007, p. 12-13).  

 

A mídia impressa é o meio ideal para a divulgação desse corpo-moeda, por registrar a 

mensagem de forma prolongada e tangível – afinal, na revista podemos recortá-lo, pegá-lo, 

rasgá-lo – diferentemente da eletrônica, que além de virtual, o expõe apenas por alguns 

segundos. A imagem se concretiza e permanece intacta, por anos, preservada no papel. Além 

de contar com o recurso do photoshop que elimina imperfeições, corrige medidas e reforma a 

mulher em poucas horas. Milagre que não deixa sequelas e nem necessita de tempo de 

recuperação para tornar-se desejável.   

O discurso publicitário que antes formulava mensagens exaltando as qualidades dos 

produtos passou a incentivar o consumo como estilo de vida, produzindo um indivíduo 

eternamente insatisfeito. A publicidade encontrou no “corpo perfeito” o discurso ideal para a 

difusão dos produtos e dos serviços de beleza, como os cosméticos, os moderadores de 

apetite, as cirurgias plásticas, as clínicas de estéticas e academias esportivas, entre outros. 

As medidas, embora não tão extremas e talhadas como as atuais, já ditavam, via moda, 

como a brasileira devia manter sua silhueta. Ao criar familiaridade entre as celebridades e as 

leitoras, que tomavam contato com a vida íntima dos famosos, conhecendo suas confidências 

e suas casas, tornaram-se melhores amigas. “Amamos as estrelas, alegramo-nos com suas 

alegrias, sofremos com sua infelicidade: ninguém deseja secretamente sua desgraça. Quanto 

mais felizes, mais nos alegramos; quanto mais acompanhamos seus amores, mais as amamos” 

(LIPOVETSKY, 2007, p. 314). Como não acreditar nelas, nas dicas de saúde, beleza e 

felicidade? Enfim, como não ser iguais a elas? 

Ao fabricar seres, cuja presença, à força de repetição se tornou familiar e quase 

íntima, as mídias de massa transformaram as estrelas em personagens que 

compõem uma espécie de família ampliada: elas fazem parte de nossa vida e de 

nossos sonhos. Porque nos são próximas, nós as amamos; porque estão, apesar de 

tudo, longe de nós, não sentimos em relação a elas nem inveja, nem rancor, nem 

desejo secreto de assistir ao seu naufrágio. (LIPOVETSKY, 2007, p. 314). 

 

Existe, também, a personagem que vira estrela por estar ao lado de uma celebridade. O 

público acredita na ressurreição dos contos de fadas e vivencia a experiência do outro, como 

se esse realizasse o seu próprio sonho. O contar uma   narrativa desperta o querer e o fazer do 

público feminino. 

 

 



 

O corpo Robusto do Século XX 

De acordo com Sant’anna (2016) as mulheres mais cheinhas de corpo que  

estampavam as revistas  não era apenas as das classes populares, afinal gordura significava 

formosura. Para evitar a magreza as pessoas frequentavam consultórios médicos em busca de 

tonificantes e vitaminas. Havia quem tentasse engordar comendo doces, massas e tomando 

insulina. O comércio local oferecia enchimentos de vários tipos, para seios, nádegas e as 

ancas, semelhante aos modelos ofertados hoje para as mulheres-rãs – corpos músculos mais 

avantajados e esculpidos.  

Gorda, robusta, aparentemente vendendo saúde. Physionomia máscula, decidida, 

sem entretanto perder um só encanto da mulher, olhos de um tamanho fora do 

comum, cujas pupilas são dois límpidos diamantes negros, boca sanguínea 

sombreada por um adorável buço.
3
 (SANT’ANNA, p. 53). 

 

Os anúncios da época denotam essa preocupação corporal , segundo Sant’anna (2016), 

insistia-se na figura de um corpo gordo, especialmente para as jovens e busca de casamento. 

Nesse período havia quem desejasse ter uma proeminente barriga, que significava gravidade e 

poder. “Vendo uma pança com capacidade para um festim pantagruélico,  imaginamos logo 

que seu proprietério é, no mínimo, director de Banco” (SANT’ANNA, 2016, p.86) A 

sociedade privilegiava coxas grossas e quadris largos , com ancas firmes para agradar os 

homens e parir filhos saudáveis.  
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Anúncios publicitários da década de 30. 
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As imagens a seguir revelam mais a sedução das curvas do que a necessidade de 

equilibrar o seu peso por fins saudáveis. Os homens também eram convidados a ostentar sua 

virilidade por meio da sua forma e força física. A palavra magreza denota doença, distúrbio, e 

a figura magérrima é colocada com desdém, um motivo de escárnio. Os títulos imperativos 

ordenam que os indivíduos se livrassem de sua esqualidez. 
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Anúncios publicitários da década de 50. 

 

Quando os gordos deixaram de ser a alegria e o consolo da sociedade de consumo 

entre as décadas de 1960 e 1970, surgiu um mercado promissor ávido por corpo perfeito, 

ultramedido
7
 – de acordo com as medidas exigidas pela moda de cada década, pelas tribos – e 

até hoje são lançados diariamente novos produtos com fins estéticos e as marcas se 

perpetuaram nessa busca constante.  

Nos anos de 1970, o corpo excessivamente magro das modelos ditava a moda 

feminina e passou a ser objeto de apreciação e de desejo.  A modelo inglesa Lesley Hornby, 

também conhecida como Twiggy, que em inglês, significa galho seco, representou um novo 

padrão de beleza, extremamente jovem e magra, com cabelos curtos, aproximava-se a figura 

de um rapaz. Twiggy emprestou nome e rosto para bonecas, jogos, canetas, cílios postiços, 

cabides, meias e até máscaras. Colaborando com a afirmação: ”a magreza torna-se solidária 
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ao antigo imaginário da limpeza, constituído pelo fascínio diante da transparência e do 

repúdio perante a acumulação “ (SANTANNA, 1995, p. 22).  Os mais cheios de corpo se 

viram pressionados com exigência de combatermos quilinhos a mais. Segundo Sant’anna, a 

imagem da gordura combinava com a amargura, o atraso e a velhice.  
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Anúncios publicitários da década de 70. 

 

A publicidade legitima uma figura espartana, dona  do seu corpo, livre das calorias e 

dos excessos que s alimentos trazem.Os ares da liberdade que varreram a sociedade ocidental 

se refletiram na imagem ideal das mulheres. Corpos bronzeados, cabelos ao vento, energia 

pulsando nas veias. O culto aos corpos modelados por exercícios ainda não está consolidado, 

mas se insinua na aparência saudável de quem vive em contato com a natureza (ULMMANN, 

2004, p. 96). 

O saber é transferido à sociedade de forma erotizada  e sutil, sem que se perceba o 

quanto a memória emocional registra signos salutares e rejeita os gordurosos nocivos, 

esquecendo que a sua ingestão de alimentos é necessária para dar força e energia ao 

organismo. O cuidado com o corpo passa então a rejeitar o saber popular, em virtude do 

excesso de divulgação na mídia sobre o tema. Reverencia-se agora o poder da novidade, que 

carrega a promessa da cura.  
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A Publicidade Medicamentosa e  o Corpo Atormentado 

Por meio do corpo, o indivíduo assimila a substância da sua vida 

e a traduz para os outros por meio de sistemas simbólicos. 

Le Breton, 2008 

 

A década de 90, com a sedimentação do mercado da moda, vai estabelecer uma 

relação mais sofisticada com o corpo. A comunicação e o marketing propõem corpos 

perfeitos, construídos em academias em exercícios aeróbicos e vestidos em lycra. O 

corpo/mercadoria consagra a sociedade de consumo, desfila nos shoppings.  

O modelo do shopping center funciona como um meio de comunicação que veicula 

uma verdade própria e solidifica hábitos e padrões de consumo nos complexos urbanos onde 

são instalados. O cotidiano da vida urbana é substituído pelo grande espetáculo do consumo, 

que supre a existência de tudo o que for antigo ou tecnologicamente ultrapassado. 

(VILLAÇA, 2008, p. 205). 

Nos anos de 1990, a propaganda dedicou-se à construção de um modelo corporal 

feminino e impôs à sociedade novos hábitos de consumo, concentrando o seu discurso em 

termos como bem-estar e qualidade de vida. Nesse sentido, veiculou mensagens publicitárias 

sobre saudabilidade para enaltecer os atributos e os benefícios de produtos alimentícios, 

automóveis, imóveis, medicamentos, serviços bancários, entre outros. A gordura foi a grande 

vilã da década e, em busca de um corpo perfeito, tornou-se necessário eliminá-la. Regimes e 

sacrifícios semelhantes aos da Idade Média – purificando o corpo para salvar a alma – 

tornaram-se temas de textos cotidianos.   

Se o superconsumo de psicotrópicos traduz a fragilidade do indivíduo hipermoderno, 

também revela a atitude consumista de ser aliviado sem demora dos sofrimentos do mal-estar. 

O hiperconsumidor tem cada vez menos meios simbólicos para dar um sentido às dificuldades 

que encontra na vida: num tempo em que o sofrimento não tem mais o sentido de uma 

provação a ser superada, generaliza-se a exigência de apagar o mais depressa possível, 

quimicamente, os transtornos que nos afligem e que aparecem como uma simples disfunção, 

numa anomalia tanto mais insuportável quanto se impõe o bem-estar como ideal da vida 

preeminente.  

A banalização do recurso aos medicamentos psicotrópicos pode ser interpretada 

como o signo da extensão do bem-estar físico à euforia moral, como a progressão 

do ideal do conforto absorvendo agora o domínio psíquico. É nesse contexto que os 

pacientes se comportam como consumidores que ditam sua prescrição ao médico 

com vista a um alívio rápido e sem esforço. A novidade na matéria reside na 

crescente intolerância em relação ao mal-estar interior, bem como na espiral das 



 

demandas consumistas referentes ao bem-estar psicológico. (LIPOVETSKY, 2007, 

p. 290). 

 

  Destaca-se que no século XIX o busto era considerado a parte nobre do corpo humano, 

por ter maior proximidade com o céu. As partes baixas, próximas da terra, desaparecem e a 

cintura feminina, causa de tantos tormentos para a autoestima do ser humano, dilui-se na fita 

métrica. Como afirma Le Breton: “Se em todas as sociedades humanas o corpo é uma 

estrutura simbólica tornou-se aqui uma escrita altamente reivindicada, embasada por um 

imperativo de se transformar, de se modelar, de se colocar no mundo” (LE BRETON, 2007, 

1990, p. 31). 

A salvação da vida cotidiana reside em uma fórmula química que libera uma parte da 

incerteza e do medo. A ambivalência do corpo é neutralizada. Para orientar uma opção 

propícia, multiplicam-se os conselhos em revistas especializadas ou não, em obras de 

vulgarização, onde se estabelecem complacentemente as receitas da felicidade, do repouso e 

do desempenho. Uma grande quantidade de guias prodigaliza conselhos e alimenta uma 

automedicação real ou indireta pelo recurso à prescrição do médico de quem se solicita o 

produto. (LE BRETON, 2007, p. 65).  
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Anúncios publicitários do Século XXI. 

Todos os regimes denotam porções mágicas, com sortilégios para conquistar um corpo 

perfeito, utilizando os mandamentos de cozinha dietética e não-calórica que, segundo Coupry 
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(1990, p. 81-82), possui embutida a ideia de que a comida não deve nutrir e sim dar prazer. 

Para o autor, essa nova relação com a alimentação é um privilégio apenas das classes sociais 

mais altas e a cozinha tradicional – conhecida por nobre no passado, com seus molhos, 

temperos e quitutes – tornou-se popular. A gordura é um signo que deixou de representar a 

realeza ao aproximar-se da pobreza. Devemos lembrar que a vida moderna, mesmo trazendo 

praticidade para todas as classes sociais, permite que algumas categorias ainda utilizem mais 

seus corpos diariamente. E, para elas, a comida mantém seu sentido tradicional, em princípio, 

alimentar e sustentar o corpo.  

Os anúncios publicitários apresentam o discurso de “sucesso” das pessoas que mantêm 

o corpo belo e passam a fazer parte da memória afetiva do consumidor. Mais do que 

mensagens apelativas, carregadas de desejo, o corpo perfeito aparece como algo fundamental 

para uma nova vida, “leve”, “bem acabada” e “feliz”.  São significados facilmente 

reconhecidos e marcantes que fazem parte do repertório coletivo. 

Uma exposição de regimes, cardápios, fórmulas, opiniões e depoimentos é oferecida 

ao leitor que é adestrado quanto aos seus modos de comer e de cuidar-se,  adequando-se aos 

padrões estabelecidos pelo mundo da moda, que diariamente divulga suas normas na mídia.  

Destacam-se os títulos manipuladores das dietas, junto aos benefícios e as fases de cada uma 

– o que comer; o que não se deve comer; prós e contras dos cardápios e o depoimento de 

quem já realizou determinado regime. 

 

Considerações Finais 

Incontáveis são as dietas, os medicamentos e os cardápios oferecidos ao consumidor 

para reeducar seus hábitos e comprar produtos e serviços, necessários na vigilância do peso, 

presentes na mídia brasileira, que afetam os “Corpos aflitos”. Para controlar a fome do corpo, 

o homem busca saciar a alma com excesso de informação, mesmo que superficialmente. O 

esforço da publicidade em reeducar o consumidor a combater a gordura reconstrói o processo 

identitário do indivíduo no século XXI. O saber-poder corporal tornou-se sinônimo de 

conhecimento estético, descarnado,  escanzelado, delgado , é uma normal cultural presente no 

discurso midiático .  

Também se constata o excesso de medicamentos que são oferecidos a uma sociedade 

adoentada.  Em 1970 Baudrillard nos falava sobre essa sociedade terapêutica, que se ocupa 

continuamente do corpo, culminando com a ideologia de tratar o ser humano como um doente 

virtual. Segundo o autor, tornou-se necessário acreditar que o corpo social vive doente e que 



 

nós, frágeis consumidores, devemos ser cuidados. Os publicitários produzem um discurso 

terapêutico na mídia, o do bem-estar e da felicidade em geral. A mensagem mercadológica 

inclina-se a alimentar o mito da sociedade doente, mais sob o ponto de vista funcional que 

orgânico. Com alegria e otimismo, os produtos são comunicados com a missão de curar os 

males da humanidade. 

O corpo ajuda a vender. A beleza ajuda a vender. O erotismo promove igualmente 

o mercado... Além disso, sabe-se muito bem como a erótica e a estética moderna do 

corpo mergulham em abundante envolvimento de produtos, de gadgets e de 

acessórios, sob o signo de desmistificação... Parece que a última pulsão 

verdadeiramente libertada é a pulsão da compra. (BAUDRILLARD, 2005, 143).  

 

O sociólogo francês Lipovetsky, tem a mesma opinião, quanto à importância 

comercial do discurso midiático sobre a ideologia da saúde e da prevenção de riscos e: 

É inegável que os modelos de sucesso e da superação de si se democratizaram na 

França dopada das duas últimas décadas. Mas a ideia é exata apenas com a 

condição de não se confundir essa dinâmica com o todo da cultura 

hiperconsumidora. Pois, se a norma da competição extrema se programa, outras 

referências, sob muitos aspectos contrários, se impõem com uma influência muito 

mais considerável sobre as existências cotidianas. Trata-se da ideologia da saúde e 

da prevenção dos riscos. (LIPOVETSKY, 2007, p. 287). 

 

As peças publicitárias, com fotos de pratos decorativos, nem sempre apetitosos, 

trazendo alimentos saudáveis e pouco calóricos, simbolizam esta democratização do olhar e 

dos saberes corporais. Os corpos esbeltos passam a ser atrativos, assim como os pratos 

decorados, pouco temperados e gordurosos. Já os volumosos são atormentados 

constantemente com matérias jornalísticas que denunciam excessos ou procuram reeducar o 

consumidor.   

O saber saudável, com fim mercadológico, é transferido à mulher, em especial, de 

forma lúdica, registrando significados rígidos salutares e rejeitando imagens flácidas e 

gordurosas. Assim “barriga chapada”, “pneuzinho”, “medo da balança”, “fita métrica”, 

“guerra das dietas”, entre outros, tornam-se signos repressivos cotidianos que legitimam o 

corpo magro e ultramedido no imaginário feminino.  

De forma profana, a mídia compara a manutenção da forma física com o controle do 

apetite e a eliminação da obesidade a uma atitude sagrada. É necessário evitar a ingestão de 

“pecados” alimentares, eliminando os males e as impurezas naturais e calóricas. Como Wolf 

(1992) afirma, a beleza estética tornou-se uma religião a ser seguida por todas as mulheres.  

A relação de dominação verificada no âmbito corporal dá-se no sentido inverso do 

indivíduo em relação ao seu corpo, e não o inverso. Cabe ao sujeito a responsabilidade no 



 

agenciamento de si, determinando, vigiando, balizando e observando suas próprias ações e o 

seu comportamento. (NOVAES, 2006, p. 54) 

Os meios de comunicação não apresentam mais nenhum modelo unificado.  O corpo 

feminino ideal hoje não busca somente a realidade, nem o mundo das idéias, nem o das 

musas. Ele é virtual. Prima-se pelo corpo saudável, o que se enfatiza é o bem-estar e a 

felicidade, acima de qualquer modelo esteriotipado. Principalmente no sexo feminino, a 

cultura que impera, tem transmitido como valor desejável a obtenção de um corpo magro. 

Nossas regulações permanentes, nossos referências identitarios estão bastante 

enraizados nas expectativas relativas ao corpo, e qualquer contravenção, estética 

maior provoca um mal-estar, retira-nos do âmbito da ordem, sem nos darmos 

conta, claramente, do que desencadeia isso e dos elementos implicados nesse 

processo (NOVAES, 2006, p. 84). 

 

Enfim, “o corpo, repositório de muitas informações sobrepostas é, mesmo sob um 

tecido ou página cada vez menos plástica, sempre um desenho novo, mutável e resultante de 

muitas significações” (NETO, 2006, p. 57).  O corpo se transforma, marcas que representam  

o imaginário coletivo, geram novos textos na cultura. O estudioso do futuro terá dificuldade 

em distinguir o ideal estético corporal difundido pelo discurso midiático contemporâneo.  

 

Referências  

BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2005. 

 

 

COUPRY, François. O elogio do gordo em mundo sem consistência. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1990. 

 

 

GOLDENBERG, Mirian (Org.) Nu e vestido. Dez antropólogos revelam a cultura do corpo 

carioca. São Paulo: Record, 2002.  

 

________. O corpo como capital. Estudos sobre o gênero, sexualidade e moda na cultura 

brasileira. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2007.  

 

 

LE BRETON, David. Adeus ao corpo. Antropologia e Sociedade. 2ª. edição Campinas/SP: 

Papirus, 2007.  

 

_________. Sociologia do corpo. Petrópolis: Editora Vozes, 2006.  

 



 

LIPOVETSKY, Gilles. A terceira mulher. Permanência e Revolução do Feminino. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2000.  

 

_____________. A Felicidade Paradoxal. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

 

 

NETO, Manoel Fernandes de Sousa. Mapas do Corpo, territórios de identidade. In: GARCIA, 

Wilton (Org.). Corpo e subjetividade. Estudos contemporâneos. São Paulo: Factash Editora: 

2006.  

 

 

NOVAES, Joana de Vilhena. O intolerável peso da feiúra. Sobre as mulheres e seus corpos. 

Rio de Janeiro: Editora PUC/Rio, 2006.  

 

_______. Com que Corpo eu vou? Sociabilidade e usos do corpo nas mulheres das camadas 

altas e populares. Rio de Janeiro: PUC Rio/ Pallas, 2010.  

 

 

SANT’ANNA. Denise B. Corpos de passagem. Ensaios sobre a subjetividade 

contemporânea. 2ª. Edição. São Paulo: Estação Liberdade, 2005.  

 

 

SANT’ANNA. Denise B. (Org.). Políticas do corpo. 2ª. Edição. São Paulo: Estação 

Liberdade, 1995. 

 

 

ULLMAN, Dora. O peso da felicidade. (Ser magro é bom, mas não é tudo). Porto Alegre: 

RBS Publicações, 2004.  

 

 

VILLAÇA, Nízia. A Edição do corpo. Tecnologia, artes e moda. São Paulo: Estação das 

Letras e Cores, 2007.  

 

 

WOLF, Naomi. O mito da beleza. Como as imagens de beleza são usadas contra as 

mulheres. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.  


