
A mente de quem
tem músculos
Como explicar o desejo das mulheres de
ficar cada vez mais forte? É uma tentativa de
competir com os homens ou de agradá-los?

Celso Masson

Por trás de todo corpo há uma
mente que o imagina. As mulhe-
res gordas e as mulheres magras,

as esportistas e as sedentárias, as peque-
nas e as grandes, todas elas compartilham
a ansiedade com a própria aparência, a
preocupação com a beleza. Feministas di-
zem que isso é parte de uma conspiração
masculina destinada a manter as mulheres
reféns da aprovação masculina. Historia-
dores podem sugerir que se trata de uma
vocação humana que tomou forma es-
pecífica desde os trovadores medievais e
suas "amigas". O fato é que as mulheres se

O corpo ea civilização
As formas femininas têm sido moldadas ao longo do tempo
pelos aspectos da economia e da vida social

ocupam cada vez com mais intensidade da
própria beleza. A sociedade reforça e am-
plifica essa preocupação ao consagrar mo-
delos e divulgá-los para que todas saibam
o que é uma mulher bonita - e corram
atrás da possibilidade de imitá-la.

Mas isso nem sempre foi assim. Em eras
distintas, gordas e magras já estiveram es-
pontaneamente no imaginário coletivo
como modelos de beleza e de desejo. As
variações de peso e de curvas no corpo
da mulher ao longo do tempo podem ser
explicadas por questões econômicas, so- •
ciais e até políticas (acompanhe o quadro

64 > ÉPOCA, 15 de fevereiro de 2010



abaixo). Agora, os psicólogos e antropó-
logos encontram-se diante de um novo
desafio: explicar o culto ao corpo radical
das mulheres musculosas. O que vai pela
mente das brasileiras que gastam horas
de seu dia para montar tal corpo vigoro-
so e definido? O que as leva a enfrentar
privações e uma rotina aborrecida pelo
prazer de exibir um corpo que nem todos
acham bonito? Seria esse um gesto radi-
cal de autoafirmação ou apenas a forma
mais extrema de subordinação à estética
da saúde lançada nos anos 80? Difícil afir-
mar com certeza.

"O corpo é muito mais importante do
que a roupa em nossa sociedade", diz a an-
tropóloga Mirian Goldenberg, professora
do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais
da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
"É ele que deve ser exibido, moldado, ma-
nipulado, trabalhado, costurado, enfeitado,
construído, produzido, imitado." Autora
do livro Nu & vestido, Mirian afirma que,
no Brasil, é o corpo, e não o figurino, que
entra e sai da moda. "A roupa é apenas
um acessório para a valorização e expo-
sição desse corpo." Ao longo do tempo, a
linguagem corporal se estabeleceu como
uma ferramenta para a busca do prestígio
e do sucesso pessoal no Brasil. Mulheres
exuberantes tendem a ascender mais ra-
pidamente. Se antes elas encontravam os
melhores pretendentes e conseguiam ca-
samentos confortáveis, com a entrada no
mercado de trabalho passaram a disputar
as melhores colocações. Sua aparência vi-
taminada, mais que transformar o corpo
em objeto de distinção social, cria um valor
palpável: a equiparação ou até mesmo a
superioridade em relação à histórica for-

Na sociedade
brasileira, a mulher

musculosa
afirma-se como

poderosa, atraente
esedutora

ça do macho. "É muito melhor fechar um
negócio com a calça larguínha do que com
a calça apertada", diz a empresária do setor
de moda Luciana Negrão (leia mais sobre
ela na reportagem da página 52).

No processo de emancipação feminina,
a disputa pelas posições que antes eram
exclusividade dos homens introduziu na
vida feminina um novo padrão de culto
ao corpo: a construção do tônus muscular
como símbolo de sucesso e autoafirma-
ção. "A mulher musculosa afirma-se como
uma mulher poderosa, atraente e sedutora
na sociedade brasileira", diz a psiquiatra
Carmita Abdo, professora da Faculdade de
Medicina da USP e autora do livro Desco-
brimento sexual do Brasil.

Ainda que algumas mulheres tenham
escolhido o halterofilismo desde o início
do século XX, foi só na década de 1980
que as academias de ginástica se popula-
rizaram. Foi quando surgiram os primei-
ros torneios do tipo Miss Olímpia (em
oposição ao tradicional Miss Universo)
e os treinos de musculação entraram na

rotina das famosas e anônimas. Por mais
que hoje pareça cafona, a atriz Jane Fonda
encarnou o símbolo da mulher de sua era.
Uma mulher ativa, que escolhe o corpo
que quer ter. Foi o rompimento com uma
tradição de séculos em que o corpo da
mulher era o resultado de fatores alheios
às escolhas que ela mesma fazia - como, de
resto, quase tudo na vida feminina.

A história mostra que o padrão renas-
centista de beleza feminina, das mulheres
"cheinhas", cobertas de carne e gordura,
teve razões de sobra para perdurar por
três séculos. A razão para o excesso de peso
na nobreza europeia estava na dieta, que
incorporara o açúcar de cana produzido
nas colônias. Comendo mais calorias a
cada refeição, era inevitável que a mulher
ganhasse peso e curvas. Durante o manei-
rismo, escola de pintura que exagerou as
formas representadas no Renascimento,
parte da gordura foi trocada por mús-
culos, como mostram as telas de Agnolo
Bronzino (1503-1572). Esse padrão cor-
poral volumoso reinou quase absoluto até
que o espartilho, já no século XIX, escul-
pisse a cintura da mulher, criando corpos
em formato de ampulheta. A moda das
gordinhas só perdeu força quando outro
imperativo econômico se fez presente: a
escassez de alimentos na Europa. A fome
que obrigou centenas de milhares de euro-
peus a abandonar suas terras em busca da
sobrevivência nas Américas também defi-
niu as linhas esguias que marcariam pra-
ticamente todas as gerações de mulheres
do século XX. Regimes, cirurgias plásticas
e ginástica passaram a modelar o corpo
feminino de forma quase obrigatória. As
gordas, antes admiradas, tornaram-se a •
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representação do fracasso pessoal. "Tenho
várias amigas acima do peso. Elas vivem
reclamando, e não fazem nada para mu-
dar", diz a sarada Luciana Negrão.

No Brasil, o desenvolvimento dos mús-
culos sempre foi entendido como uma ca-
racterística da identidade masculina. No
processo de conquistar a independência,
as mulheres fortes parecem buscar algo
que antes pertencia ao sexo oposto - e,
assim, reduzem ainda mais as já esmaeci-
das diferenças entre os gêneros. "Na bus-
ca da igualdade, elas conceberam como
objetos a ser conquistados alguns itens
constitutivos do modelo masculino he-
gemônico: vencedor, viril, autorreferido
e poderoso", diz o sociólogo César Sabi-
no, professor da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro. Segundo ele, as
mulheres passaram a ambicionar aquilo
que representa a masculinidade. Como os
bíceps avantajados que a cantora Madon-
na adora exibir.

A visão de que a força física garante
à mulher um maior equilíbrio em sua
disputa com o homem, contudo, não é
unânime. "O 'corpo definido' é somente
uma absorção de novos modelos de bele-
za feitos pela mulher", diz a historiadora
Mary Del Priore, autora do livro Corpo a
corpo com a mulher - Pequena história das
transformações do corpo feminino no Bra-
sil. "A regra nesses casos continua sendo
a de agradar aos homens." Segundo ela,
esse comportamento de deixar o corpo
sarado, que ganha força ainda maior no
Carnaval, valorizaria o sucesso passageiro
proporcionado pelo corpo entre os indi-
víduos do sexo masculino. É o "desejo de
ser desejada", um dos temas recorrentes de

Na busca da igualdade,
as mulheres

conceberam os
valores masculinos:

viril, vencedor,
autorreferido

Naomi Wolf. Em O mito da beleza (1992),
ela mostra que junto com as conquistas
do feminismo, que modificaram a posição
das mulheres na sociedade, é crescente a
preocupação com a beleza. Por causa disso,
elas sofrem cada vez mais de distúrbios
alimentares, se submetem cada vez mais
a cirurgias plásticas e dedicam cada vez
mais tempo a cuidar do corpo. O mito,
ou ideologia feminina da beleza, seria uma
arma política contra a evolução da mulher.
"Ele procura destruir psicologicamente e
as oculta de tudo de positivo que o femi-
nismo proporcionou às mulheres material
e publicamente", afirma Naomi no livro.
Por trás do mito, estariam os homens de-
terminando o que é belo e desejável. Isso
colocaria a mulher num patamar vulne-
rável devido à dependência da aprova-
ção de um olhar externo que a aprisiona.

"Essas musas fabricadas criam um corpo
pós-moderno com peitos de silicone, barri-
gas de homem escavadas pela testosterona
e pelos exercícios e pernas de jogadores
de futebol com quadríceps que deixariam
o Zico em sua fase áurea, talvez, humi-
lhado", diz César Sabino. Uma vez ma-
rombada, a mulher perde a cintura que
definiu a feminilidade durante algum

tempo em nossas sociedades. "Esses
corpos fabricados para o Carnaval
duram pouco. Eles são construídos
durante meses para o evento ritual
e depois necessitam de uma manu-
tenção constante - que tem limite." O

limite, segundo Sabino, seria a redução
da mulher a seu estado de mercadoria para
ser consumida visualmente. •

Com Eliseu Barreira
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