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O corpo é a
mensagem
Hoje as pessoas acham que podem traçar seu destino conforme
modelam seu corpo — nas clínicas de cirurgia plástica, nos salões
de beleza, nas academias de ginástica. "Um belo corpo representa a
vitória sobre a natureza, o controle da própria vida", diz a publicitária Selma Peleias Feleri-
co Garrini, professora de pós-graduação em comunicação na Escola Superior de Propagan-
da e Marketing (ESPM). Sua tese de doutorado em comunicação e semiótica, na Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-5P), estuda a linguagem do corpo feminino nas campanhas publicitárias de

mídia impressa das décadas de 50 e 70 e nestes primeiros anos do século 21. Para ela, a sociedade atual, cuja ideo-
logia é baseada na imagem voltada ao corpo, persegue e pune a mulher que não é "perfeita".

DANIELE DO NASCIMENTO MADUREIRA

Meio & Mensagem Especial — Chegamos ao século 21,
a mulher está em várias chefias de governo, ganha cada
vez mais espaço no alto escalão das empresas e é quem
mais se dedica à vida acadêmica. Mas parte da publici-
dade ainda a retrata como a "gostosa do bar". Até que
ponto a propaganda reforça estereótipos em relação
à mulher?
Selma Pele ias Fe l e r i co G a r r i n i — Hoje já não existe
a necessidade de a publicidade usar a mulher para
falar com o homem, como faziam antigamente os
comerciais de carro, por exemplo. É claro que na
maioria das propagandas de cerveja veiculadas no
Brasil a mulher ainda está lá, mas a publicidade
poderia perfeitamente atingir o homem sem uti-
lizá-la, como em outros países. A questão da
imagem estereotipada da mulher na sociedade, a
meu ver, vai muito além desses comerciais e atin-
ge a comunicação como um todo. quando foca em
um aspecto em especial: o corpo belo. Na comu-
nicação dirigida a ela. o corpo passou a ser o
centro de tudo, e o sucesso na vida -- seja do
ponto de vista pessoal, profissional ou emocional
— depende de conquistar a estética perfeita, de
acordo com os padrões vigentes.

M&M Especial — Mas a imagem da mulher não esteve

sempreassociada à beleza na p ropaganda?
Selma — Desde criança, a mulher entende que
precisa agradar, que deve ser bonita, vaidosa e
delicada para ser reconhecida como representante
do gênero. A sociedade sempre a educou assim e
continua educando. A questão é que a preocupação
estética, que encara a beleza como uma conquista
pessoal, atingiu um tal nível de importância que a
mulher é punida se não tiver um corpo perfeito.
Essa preocupação é reforçada diariamente e a todo
momento pela mídia, não só pela propaganda. Es-
tou falando de coisas como uma reportagem em
que a entrevistada declara: "Eu perdi a barriga e
mudei de emprego". Isso ganha letras garrafais,
recebe destaque na capa, mas é um absurdo. Sig-
nifica que, na ótica dela (que será acompanhada
por muitas leitoras), era a barriga, uma gordura
localizada, que a estava impedindo de progredir,
de buscar um desafio profissional.

M&M Especial — O filósofo francês Gilles Lipovetsky
afirma que, ao martelara idéia de que a beleza pode
ser comprada, a publicidade educou as mulheres para
uma visão consumista da beleza. A senhora concorda?
Selma — Certamente. Hoje, a liberdade para agir
sobre o próprio corpo não pára de ser lembrada e

estimulada. Os anúncios publicitários apresentam
o discurso de sucesso das pessoas que mantêm o
corpo belo, o que é ideal para a difusão de produ-
tos e serviços como cosméticos, moderadores de
apetite, cirurgias plásticas, clínicas de estética e
academias. Mais do que protagonizar mensagens
apelativas, carregadas de desejo, o corpo perfeito
aparece hoje como algo fundamental para ter uma
vida nova e melhor. Tanto a televisão quanto as
revistas, principalmente as femininas e algumas de
interesse geral, apresentam celebridades com seus
corpos deslumbrantes, felizes, bem-sucedidas. A
mídia convida cordialmente quem está insatisfeito
com a sua aparência — especialmente as mulheres
— a considerar seu corpo defeituoso, mesmo que
ele esteja em perfeita saúde. A partir daí entram
numerosos rituais de autotransformação.

M&M Especial — Que significados o corpo passou a ter
na sociedade?
Selma — A partir do final do século 20 e início do
21, assistimos, especialmente nos grandes centros
urbanos, a uma crescente idolatria do corpo, com
ênfase cada vez maior na exibição pública do que
antes era escondido. O corpo passou a ser um
valor cultural, que integra o indivíduo a um grupo



e, ao mesmo tempo, o destaca dos demais. Ele
representa a vitória sobre a natureza, o controle
do seu próprio destino. A gordura, a flacidez, ao
contrário, simbolizam a indisciplina, o descaso. As
pessoas são culpadas pelo "fracasso" do próprio
corpo. Nessa cultura, que classifica os indivíduos
a partir da forma física, a gordura passou a ser
considerada uma doença inconcebível, especial-
mente para as mulheres, que já carregavam a co-
brança histórica pela beleza.

M&M Especial — É isso que explica os recentes casos

deanorexia nervosa?

Selma — Não só é o que os explica, mas também o
que estimula novos casos. O corpo passou a ter um
papel fundamental nos processos de aquisição de
identidade e de socialização. As duas brasileiras
que morreram recentemente (a modelo Ana Ca-
rolina Reston e a estudante de moda Carla
Casalle, ambas de 21 anos) não por acaso per-
tenciam ao mundo da moda. É muito mais forte
sobre elas a pressão do meio pela magreza — se
elas não estão como devem estar para participar
daquele mundo, as coisas não fazem mais sentido
e é comum entrar em depressão. A publicidade
reforça isso, quando gera indivíduos eternamente
insatisfeitos consigo mesmos e com a própria apa-
rência — mesmo quando já são reconhecidamente
magros. A anorexia nervosa é o nível patológico
desse tipo de comportamento, levado até as últimas
conseqüências.

M&M Especial — A senhora diria que esse comporta-

mento atinge mais fortemente as mulheres mais jo-

vens?

Selma — Sem dúvida elas são bastante impactadas,
basta ver as pesquisas freqüentes com adolescen-
tes que falam sobre a insatisfação que elas têm com
o próprio corpo. É natural que nessa fase borbu-
Ihem sentimentos contraditórios, mas também é
preocupante que um nível alto delas esteja infeliz
consigo mesma, porque é justamente nessa época
que os valores que guiarão as suas decisões na fase
adulta estão se consolidando. O mais assustador
em tudo isso é que, antes mesmo de essas meninas
se tornarem adolescentes, já estão sofrendo todo
um "preparo" para se moldarem à neurose com o
corpo. O exemplo mais bizarro que eu vi disso foi
urn álbum da boneca Susi que comprei para a minha
filha no ano passado. Ele trazia uma "dica" de ali-
mentação: que a criança substituísse o jantar por
uma sopa leve.

M&M Especial — Na sua opinião, a preocupação com a

estética nunca é legítima?

Selma — Não é isso. O que estou dizendo é que o
corpo registra as marcas do imaginário da socieda-
de e molda a identidade cultural contemporânea.
A nossa sociedade vem sendo marcada pela não-
aceitação — do outro e de si mesmo. As pessoas
estão cada vez mais obcecadas em retardar o en-
velhecimento com cirurgias plásticas, tratamentos
ortomoleculares e estéticos, em retransformar o
seu corpo com implantes de silicones, rinoplastias,
horas de ginástica, etc. Não têm um corpo natural
porque nunca se aceitaram como são. O corpo é
excessivamente vigiado e punido, principalmente
em relação à gordura, e o espelho é quem detém a
verdade absoluta. É essa verdade que obriga o
indivíduo, em particular a mulher, a se submeter
às mais diversas intervenções de ordem estética,

buscando um corpo ultramedido, que possa resumir
tudo o que restou do seu ser. Há pouco tempo, ouvi
uma mulher, que já tinha passado por várias cirur-
gias plásticas, dizer: "Eu conserto o meu corpo
como se estivesse reformando a minha casa". É
mais uma faceta do consumo, tratado como um
estímulo para a vida.

M&M Especial — No mês passado, a Sociedade Brasi-

leira de Cirurgia Plástica (5BCP) divulgou um alerta

sobre os riscos da lipoaspiração no rosto, que tem sido

bastante procurada.

Selma — Existe uma busca desenfreada cada dia
por algo diferente para "consertar", e isso atinge
todas as idades e classes sociais. A publicidade
sobre implantes, próteses e correções, por exem-
plo, mostra que estes deixaram de ser recursos
típicos de celebridades e da elite como um todo
para se tornarem cada vez mais populares. Há in-
formações sobre o valor das cirurgias ou de formas
de pagamento em várias peças publicitárias, sites

imperativa de todas as que cuidam do rosto e do
corpo como se fossem a sua alma. Penso que é
preciso refletir sobre o ideal de beleza proposto hoje
pela sociedade, pela televisão, pela moda e ampla-
mente divulgado pela publicidade. Atualmente, não
temos grandes reflexões, na mídia, sobre ideologias
políticas, por exemplo, mas o discurso dirigido ao
corpo acentua-se cada vez mais. Como pesquisado-
ra, proponho o termo "corpologia", pois, mais do
que um modo de vida, passamos a ter no final do
século 20 uma ideologia baseada nas imagens e
voltada ao corpo. Hoje somos apenas o que enxer-
gamos no espelho, o que exibimos como imagem.
O corpo é a nossa mensagem.

M&M Especial — Uma pesquisa divulgada no início de fe-

vereiro, feita pela Unilever nos Estados Unidos, informou

que a maioria das norte-americanas deixaria de manter

relações sexuais durante 15 meses se, ao finai desse perí-

odo, encontrassem um armário cheio de roupas novas.

Como a senhora entende esse comportamento?
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e até faixas de rua, que facilitam a vida de quem
estiver disposto a esculpir o corpo. Há apelos para
todos os bolsos: promoções, "planos de estética"
sem carência, pagamento facilitado em até 12 vezes
fixas... É ainda mais preocupante saber que os
profissionais que oferecem esses serviços, em es-
pecial para as classes economicamente mais baixas,
nem sempre estão habilitados. Não são raros os
casos de morte por conta de uma intervenção es-
tética malsucedida.

M&M Especial — O que fazer para mudaresse esta-

do de coisas?

Selma — O sociólogo francês Jean Baudrillard afirma
que a beleza se tornou para a mulher um imperati-
vo absoluto e religioso: ser bela deixou de ser um
efeito da natureza e um acréscimo das qualidades
morais para se tornar a qualidade fundamental e

Selma — Sem dúvida é um resultado surpreen-
dente, porque inverte o que seria a lógica femi-
nina: "produzir-se" para atrair o sexo oposto.
Quando essa produção já se encerra em si mes-
ma, com um guarda-roupa novo, conquistado a
partir da abstinência sexual, é sinal de que real-
mente existe alguma coisa fora do lugar. No livro
Videologias (Boitempo Editorial, £0(94), Eugê-
nio Bucci e Maria Rita Kehl resgatam o poder do
mito: um conjunto de conceitos indiscutíveis, de
pouca ou nenhuma ambigüidade, que é compar-
tilhado por todos os membros de um grupo. Para
os autores, os mitos de hoje são mitos olhados,
porque tudo concorre para a imagem, para a
visibilidade, vivemos a sociedade do espetáculo.
Partindo desse pressuposto, talvez faça sentido
para essas mulheres terem roupas novas como a
sua maior aspiração.
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