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1. Palavras iniciais

Cuidar de si na pós-modernidade significa cuidar do corpo, a partir de regras de conduta e
de princípios impostos como verdades e prescrições, através da exposição incessante de imagem
de corpos belos. Compreendendo o corpo como uma construção histórica e cultural, sobre a qual
se articulam diferentes discursos e saberes, pretendemos analisar a espetacularização do corpo
nas capas da revista Veja. Para isso, nos situamos no campo teórico da Análise do Discurso, de
linha francesa, por possibilitar descrever/analisar a maneira como, historicamente, se entrecruzam
regimes de práticas e série de enunciados sobre o corpo na contemporaneidade.

Na sociedade contemporânea, as práticas discursivas, possibilitam refletir sobre como os
discursos constroem efeitos de sentidos plurais; bem como a emergência de objetos em constante
transformação. Dentre essas possibilidades, o corpo aparece como lugar de manifestação do
discurso e do poder em diferentes esferas sociais. Com um olhar discursivo, objetivamos fazer
uma leitura que mescla dispositivos da ordem da língua e da ordem da história, para discutir os
efeitos de sentidos no discurso sobre o corpo, que estão espetacularizados nas capas da revista
Veja,

A exposição midiática cria efeitos de sentido e opera na produção de verdades
cristalizadas. Em se tratando do corpo enquanto acontecimento discursivo espetacularizado, a
mídia impõe um corpo magro, jovem e saudável à população, alicerçado por um discurso
científico, ao mesmo tempo em que interdita outros. Parafraseando Foucault (2009), os sujeitos
dóceis da contemporaneidade são presas fáceis do consumo, gastam tempo, dinheiro e energia em
excesso para se enquadrar no rígido modelo corporal da indústria da moda e do fitness, são
versões modernizadas pela tecnologia do sujeito-corpo, criada pela ciência e pela Medicina. Tais
sujeitos não representam ameaça para os valores estabelecidos e dificilmente podem trazer
alguma contribuição para qualquer processo de mudança ou de questionamento da ordem social.

Para que tenham seu corpo transformado, os sujeitos são “seduzidos” pelo discurso
midiático a pensar no corpo como uma obra de arte, que se deve esculpir, copiando o modelo que
estiver na moda e praticando a malhação que permite definir seu corpo, conforme o molde que
está espetacularizado na mídia.

2. O espetáculo da mídia

Desenvolvida por Guy Débord, a noção de espetáculo permite-nos refletir sobre a
natureza das representações corporais na contemporaneidade. Para o autor, “toda a vida das
sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa
acumulação de espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação”
(Débord, 1997). Segundo ele, o espetáculo constitui o modelo da vida nas sociedades de
capitalismo tardio contemporâneas, atuando por meio de diversas formas, especialmente através
dos meios de comunicação. O mundo vivido passa a ser representado por imagens que tomam o
lugar do real. Essas representações têm como marca uma enorme positividade, cuja principal
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afirmação é “o que aparece é bom, o que é bom aparece”. Assim, como principal produção da
vida atual, o espetáculo “não deseja chegar a nada que não seja ele mesmo”.

Nesse sentido, temos o fenômeno da espetacularização do corpo, do qual tem se ocupado
a mídia. E é sobre esse corpo-espetáculo e esse espetáculo do corpo que montamos e analisamos
nosso corpus, composto de oito capas da Revista Veja. A espetacularização consiste, grosso
modo, na conversão de um acontecimento, saber, objeto ou algo do tipo em evento inusitado,
digno de propagação; que eleva o objeto (o corpo) ao nível de um espetáculo.

De acordo com Débord (1997), na sociedade do espetáculo, os atos precisam ser
visualizados e, se possível, estimados por muitas pessoas. Para tanto, torna-se necessário
espectadores para avaliar o espetáculo, fato que rende às imagens um lugar privilegiado. Neste
sentido, Birman (2007) esclarece que a imagem é condição sine qua non para o espetáculo da
cena social e para a captação narcísica do outro, é a condição de possibilidade da sedução e do
fascínio, sem a qual o ideal de captura do outro não pode jamais se realizar no festim diabólico de
exibicionismo.

“A vitrine do espetáculo” é composta por um complexo sistema de mídias que Débord
postula como modelo socialmente dominante, como “afirmação onipresente” da lógica da
produção industrial e do consumo de massa, “presença permanente” das justificações do sistema
ocupando o tempo livre do indivíduo, sob as mais variadas formas de produtos espetaculares:
informação, lazer, publicidade. Nas sociedades contemporâneas o corpo ocupa um lugar central,
e nas mídias se torna mais explicitamente um “corpo-espetáculo”, esta construção se articula
fortemente com o consumo, fazendo surgir o “corpo-mercadoria”.

Já que o corpo traz em si as marcas da sociedade, os sujeitos tentam imprimir nele as
marcas que delimitarão o seu lugar nas significações sociais da vida cotidiana. Tais sujeitos se
inserem na lógica da “sociedade do espetáculo” pensada por Débord (1997), na qual “parecer” é
o bem supremo da civilização, acima do “ser” ou do “ter”. Não importa o comportamento que
leva a um corpo saudável, o que importa é a imagem que se projeta no mundo. E a solução que a
indústria da metamorfose apregoa é a de proporcionar uma bela aparência sem o ônus que ela
pode trazer.

As imagens passaram a ter um papel central na sociedade consumista. Tudo se
transformou em espetáculo, visto não como um conjunto de imagens, mas como uma relação
entre pessoas, mediada por imagens. Conforme Débord (1997, p. 16), o espetáculo é a afirmação
da aparência. “Ele se apresenta como uma enorme positividade, indiscutível e inacessível. Não
diz nada além de ‘o que aparece é bom, o que é bom aparece’”. O discurso midiático, com sua
forte e invasiva onipresença na sociedade contemporânea, constitui uma engrenagem poderosa
como forma modeladora dos corpos. Porém, como afirma Ferreira (2008, p. 20), ao mesmo
tempo em que esse discurso “atua na direção da planificação niveladora dos sentidos, [...] ele
produz efeitos distintos, não controlados e que acabam, por vezes, dada essa tensa alquimia em
que somos jogados, a provocar o efeito inverso de diluição e esfacelamento de sentidos” (grifos
da autora).

Milanez (2004, p. 185) argumenta que “a mídia parece ocupar lugares, muitas vezes,
previamente definidos, exercendo o saber de seu controle, deixando-nos de mãos atadas, olhando-
nos na solidão”. A visibilidade é também a maneira como o poder se exerce sobre os indivíduos.
Transforma-os em objetos de múltiplos e interligados olhares que se exercem por meio do
exercício diário de controle. A mídia é responsável pela visibilidade pública dos nossos corpos,
ou seja, por meio dela, os corpos são cada vez mais visíveis. Ela distribui seu discurso fazendo
com que o Panopticon ganhe nova configuração, ou seja, molda o olhar de todos e, assim, todos
se vigiam. Desse modo, a mídia arroga-se o direito sobre o sistema de visibilidade do corpo, é
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nela que o acontecimento discursivo relativo ao corpo se realiza. Gregolin (2004, p. 133) afirma
que, em Foucault, o controle torna-se uma vigilância panóptica, praticada na sociedade moderna
ao abrigo de uma diversidade de formatos: “que vão desde as câmeras colocadas em cada canto
dos prédios até as estatísticas e os sistemas de segurança que são usados para aferir e modelar o
cotidiano”. Esses formatos coexistem, enquanto sistema de visibilidade do panóptico, com um
sistema de visibilidade mais geral: o da Mídia.

Não se trata de dizer que a visibilidade produzida pela mídia seja idêntica à do panóptico,
mas, ao possibilitar a visibilidade de estilos de vida, a mídia se coloca no lugar de outro que diz o
que deve ser feito para se tornar pertencente a um grupo aceito; tornando-se, portanto, um “vigia”
que não pode ser determinado como aquele que impõe tendências. Panopticamente, a mídia
incute no sujeito o poder que exerce.

Sobre essa questão, Navarro (2007, p. 97) considera que “o saber e o poder exercidos pela
mídia permitem-lhe praticar um ‘panoptismo’ a partir de um lugar próprio, de onde tudo observa,
mede, controla e transforma os fatos em acontecimentos históricos e memoráveis”. A visibilidade
midiática produz sujeitos que, além de tentarem se enquadrar nos estilos de vida sugeridos,
também vão vigiar outros sujeitos, tratando-os como inadequados através da interdição. Mas, ao
produzir vigias, a mídia não perde seu posto, visto que o controle é exercido por meio de uma
comunicação contínua que assegura o seu papel.

Ao conceber a mídia como uma “prática discursiva”, Navarro (2008, p. 226) leva em
consideração a heterogeneidade de discursos que ela possui. Esses discursos, além de veicularem
informações, produzem cultura e “geram no leitor um sentimento de pertença à determinada
coletividade”. Conforme o autor, a heterogeneidade é constitutiva do discurso da mídia, porque
nele falam diversos sujeitos, entre outros, o jornalista, o fotógrafo, o cartunista, o cientista
político, o sociólogo, o historiador.

Foucault (2007) considera o corpo como o locus privilegiado de ação do poder e do
controle social. Para ele, além das marcas da natureza, os corpos trariam impressos em si as
marcas da cultura. Em nossa sociedade, essa ação da cultura sobre os corpos é, em grande parte,
promovida pelo discurso midiático. A visibilidade da mulher, relativa à aparência física (o
espetáculo visível), corresponde ao olhar de um(a) espectador(a), quase sempre invisível, porque
está fora das imagens. Apesar de invisível, ele ou ela são a fonte do olhar e aquele que olha,
constantemente, sem ser olhado adquire uma posição de força, de poder. É o olhar disciplinador:
“É o fato de ser constantemente visto, de ser sempre susceptível de ser visto, que mantém o
indivíduo disciplinado na sua sujeição” (Foucault, 2007, p.187).

Assim, a busca incessante do sujeito pela imagem de um corpo “perfeito” reside no desejo
de capturar o olhar do outro para o seu corpo. Tendências exibicionistas alimentam as novas
modalidades de construção do corpo, numa espetacularização do eu que visa à obtenção de um
efeito: o reconhecimento nos olhos do outro e, sobretudo, o cobiçado fato de “ser visto”. Nesse
contexto, a subjetividade é estruturada em função da superfície visível do corpo, que se torna um
espaço de criação e um campo propício para a expressão do que cada um é.

Nas capas de revista analisadas encontramos um corpo refeito pela cirurgia plástica, pela
prótese de silicone, por intervenções tecnológicas, de superfície ou invasivas que, muitas vezes,
obrigam o sujeito a redimensionar suas relações com o espaço que o cerca. Nessa perspectiva, a
dimensão orgânica do corpo é apagada.  E um novo corpo é apresentado sem pêlos, livres de
suor, dor, fadiga, sensações, como postulam Deleuze e Guattari (1996), um “corpo sem órgãos”.
Um corpo que não adoece, não se deprime, não engorda, não envelhece e tende à imortalidade.

Para Deleuze e Guattari (1996, p. 15), o organismo teria apenas a função de atuar como
“fenômeno de acumulação, coagulação, sedimentação que lhe impõe formas, funções, ligações,
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organizações dominantes e hierarquizadas, transcendências organizadas para extrair um trabalho
útil”. Nas palavras dos autores, “o corpo sem órgãos é o campo da imanência do desejo, o plano
de consistência própria do desejo (ali onde o desejo se define como processo de produção, sem
referência a qualquer instância exterior)”. Ou seja, por mais que a sociedade coloque barreiras ou
formas de cercear a atuação do sujeito, a incapacidade de controlar o corpo faz dele um rebelde
que não se deixa aprisionar ou que, pelo menos, subverte a tentativa de controle que vem do
mundo exterior.

3. O corpo em cena nas capas da Revista Veja

Por entendermos, assim como Foucault (2008), o corpo como lugar no qual se inscrevem
as leis sociais, por meio de práticas e discursos, nosso intuito é compreender o discurso produzido
pela mídia atual relacionado ao processo de construção do corpo. Diante disso, cabe interrogar a
importância da ciência na modernidade e sua influência sobre o sujeito, sua identidade e seu
corpo. Como esses conhecimentos, enunciados a partir de uma determinada posição ou
instituição (a ciência, o cientista, o conhecedor, o especialista) e inseridos em formações
discursivas específicas, são refletidos no corpo do sujeito, e quais são esses saberes (permitidos e
alicerçados por poderes) que essa forma de discurso lança sobre o sujeito e sua identidade –
discursos esses que emergem no cotidiano da mídia impressa, especificamente na revista Veja?

Nos anos 1980, a Revista Veja passou a publicar reportagens sobre os milagres realizados
pelas cirurgias plásticas, tratamentos estéticos e cosméticos corretivos. A capa da edição 933, em 23
de julho de 1986 (Figura 1), situa o leitor a respeito da guerra declarada contra a feiura e as
respectivas técnicas hedonistas, especialmente faciais, descobertas pela Medicina. A perfeição das
formas femininas é estampada na capa com um sugestivo título, destacado em letras maiúsculas: “A
criação da beleza”. Logo abaixo, em letras menores, vem um complemento: “como a cirurgia melhora
seu corpo e retarda o envelhecimento”.

Figura 1 – A criação da beleza

Disponível em www.veja.com.br/AcervoDigital
Acesso em: 20 de Junho 2011

Os efeitos gráficos que ilustram a capa (Figura 1) com luzes em néon mostram a evolução
tecnológica da década e sinalizam a tendência de virtualização dos corpos, tão presente atualmente
em expressões como “aplicação a laser”, “cirurgia sem bisturi”, dentre outros, assim como o uso dos
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recursos do photoshop trazendo outros significados. As práticas de consumo passam a se concentrar
em um novo corpo, modificado pela ideia de compra da beleza e pela exatidão de medidas. O
indivíduo é responsável por atingir o corpo perfeito a qualquer preço.

No discurso acerca da metamorfose corporal, a revista elabora sua teoria sobre a tríade da
beleza e perfeição: consertar o que está errado, curar o que está doente e conservar o que está bem
para que não se estrague. Na medida em que produtos e serviços estéticos são apresentados,
relacionando o corpo, enquanto objeto de consumo, a uma imagem perfeita a ser perseguida e
alcançada pelos leitores, a revista Veja atribui ao corpo um significado versátil. Essa imagem corporal
veiculada pela Revista é denominada por Camargo e Hoff (2002, p. 26) de corpo-mídia, que
“apresenta-se como prótese, corrige as imperfeições do corpo natural e o torna refém de sua
perfeição. É o ideal a ser perseguido, não no que se refere à essência, mas à aparência”.

Na sociedade individualizada do final do século XX, o corpo magro e plastificado
transformou-se em um ícone a ser referenciado. Simbolicamente, os corpos renascem nos
tratamentos estéticos, prolongando sua jovialidade e deixando-os aptos para consumirem mais
produtos e serviços. Em 1990, a Revista Veja apresentou a temática do corpo plastificado quando
comentou sobre “A construção da beleza. Como as novas técnicas de malhação, plástica e outros
truques estéticos estão ajudando a mudar o corpo das pessoas” (Edição 1406, 23 de agosto de 1995).
A capa (Figura 2) é dirigida às mulheres que devem malhar e submeterem-se a tratamentos estéticos e
cirúrgicos para alcançarem o corpo escultural propagado na mídia.

Figura 2 – A construção da beleza

Disponível em www.veja.com.br/AcervoDigital
Acesso em: 20 de Junho 2011

Nesta época, a exigência da perfeição física já era um cenário que massacrava mulheres
anônimas e servia como justificativa para que 90% delas confessassem não aceitar algum tipo de
imperfeição física e que se possível se submeteriam a uma cirurgia plástica para corrigir alguma
parte do corpo. O título da reportagem de capa confirma a disciplinarização da Revista: “A
vitória sobre o espelho. A conquista da beleza, que causa tanta ansiedade, nunca esteve mais à
mão do que hoje, com a ajuda da medicina e da ginástica”.

Plásticas, próteses, dietas, musculação são imperativos que funcionam como uma dobra,
pois internalizamos o que vem “de fora para dentro”, nos produzindo e nos tornando sujeitos
desses aprisionamentos. Os padrões de beleza mostram-se como algo possível e realizável se
alguns passos de autogerenciamento forem seguidos, tais como: moderar a alimentação,
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exercitar-se continuamente, estar disponível a tortuosas intervenções cirúrgicas e, acima de tudo,
admitir a necessidade de tais intervenções. Tudo isso alicerçado numa falsa liberdade de gerir e
transformar o corpo que, ao mesmo tempo, é submetido a tantos controles, mesmo após a
liberação dos corpos femininos da prisão dos espartilhos.

Saberes oriundos de outros campos, médico, científico etc. vêm compor a oferta de
sentidos midiática sob a figura de um “sistema perito”, constituído por um corpo de
“especialistas” que, no campo midiático, operam estratégias de produção de sentido, com base
em saberes oriundos de outras áreas. Este quadro de especialistas assume a figura de um conselho
de consultores: nutricionistas, cirurgiões plásticos, professores de educação física, entre outros
que, detentores de um “saber” especializado, reúnem conhecimento acerca do corpo feminino,
visando a legitimar o discurso midiático. Sobre a legitimação do discurso midiático, Navarro
(2010, p. 84) afirma que a mídia “é um campo institucional em que o sujeito que nela fala é, ao
mesmo tempo, aquele que pode dizer a verdade dos fatos – pelo saber que detém sobre eles – e
aquele que pode produzir os fatos na sua verdade e submetê-los à realidade – pelo poder que
exerce na sociedade”.

No início do século XXI, em janeiro de 2001, a Revista Veja, na Edição1683 (Figura 3)
propõe uma reforma corporal e disponibiliza ao leitor outra matéria sobre o culto ao corpo. Nesta
edição, a capa é composta por um rosto de uma mulher, retirando a própria pele, como se fosse
uma máscara facial a ser descartada, juntamente com o persuasivo título, em letras maiúsculas:
“De cara nova”. O subtítulo explica que “com operações mais baratas, alternativas de conserto
para quase tudo e grandes médicos em atividade, o Brasil passa a ser o primeiro do mundo em
cirurgia plástica”.

Figura 3 – De cara nova

Disponível em www.veja.com.br/AcervoDigital
Acesso em: 20 de Junho 2011

Com a eliminação da gordura e o enrijecimento dos músculos, cabe ao sujeito também
eliminar suas marcas temporais, na busca da juventude eterna. A matéria da capa, intitulada
“Brasil, império do bisturi”, comenta que “a facilidade e a rapidez com que o brasileiro se
submete à cirurgia plástica transformaram o país no maior consumidor desse tipo de operação e
num celeiro de médicos respeitados internacionalmente” (Veja, 2001, p. 84). Com uma
linguagem objetiva e bastante clara, são registradas as facilidades encontradas pelo leitor para
transformar seu corpo. Dando credibilidade a este cenário promissor, números fantásticos de
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adesão às próteses e correções cirúrgicas são apresentados. Além das imagens corporais,
fragmentadas de modo a informar melhor o leitor sobre o assunto, quadros estatísticos, misturam-
se a fotos de cirurgiões famosos e de belas mulheres, que consolidam o trabalho das autoridades
médicas, considerados “magos estéticos”. Compondo um mosaico mágico-corporal, ao lado de
cada autoridade médica está posicionada a celebridade brasileira que foi esculpida.

A mídia adquiriu um imenso poder de influência sobre os indivíduos atribuindo à
aparência uma dimensão essencial na sociedade do espetáculo. Para muitos especialistas da
saúde, a mídia é uma vilã. Entretanto, em algumas ocasiões, ela é responsável pela exposição
para toda a sociedade de problemas que dificultam uma vida saudável. A Revista Veja assume
esse papel na edição 1741, em 6 de março de 2002 (Figura 4), próximo ao Dia Internacional da
Mulher, ao publicar uma capa com a imagem de uma mulher, de pele lisa e sem rugas, sendo
retocada por três cirurgiões, representando escultores que retiram as imperfeições naturais, em
um constante movimento de “estica e puxa” em uma pele que, metaforicamente, assemelha-se a
um tecido sem nenhuma ruga.

Figura 4 – Os exageros da plástica

Disponível em www.veja.com.br/AcervoDigital
Acesso em: 20 de Junho 2011

Na parte inferior da capa, com destaque em letras maiúsculas, é veiculada a seguinte
manchete: “Os exageros da plástica”, complementada, logo a seguir, pela afirmação: “os avanços
da cirurgia estética são incríveis, mas é preciso evitar excessos”. Dessa maneira, a Revista se
propõe a denunciar o aumento das práticas de consumo em relação ao culto ao corpo e as
preocupações dos médicos com a constante reconstrução da beleza.

As cirurgias plásticas fazem parte de um conjunto de práticas que constroem a imagem do
corpo e reproduzem formas de pensar, sentir e agir, que o colocam como o ponto de contato
principal no diálogo entre o indivíduo e a sociedade. Neste sentido, o simbólico modela o
concreto, dá sentido a ele. O corpo é o local do conflito e as cirurgias estéticas são formas de
intervenção da cultura que revelam o controle disciplinar dos corpos. A ordem social interage
com o campo da saúde, ajudando a modelar o corpo de acordo com seus interesses e cabe aos
sujeitos entender e utilizar essas estratégias, que tanto podem ser de resistência aos valores
estabelecidos como de assimilação desses mesmos valores.
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Cada vez mais, a subjetividade parece se ancorar na exterioridade da pele, nos sinais
visíveis emitidos por um corpo que rivaliza constantemente pela captação dos olhares alheios em
um mundo saturado de estímulos visuais. Assim, tendências exibicionistas e performáticas
alimentam as novas modalidades de construção e consumo identitário, numa “espetacularização
do eu” que visa à obtenção de um efeito: o reconhecimento aos olhos do outro e, sobretudo, o
cobiçado fato de ser visto. Nesse contexto, a subjetividade é estruturada em função da superfície
visível do corpo, que se torna um espaço de criação epidérmica e um campo propício para a
expressão do que cada um é.

O poder da informação democratizada, aliado com a normatização da nova ordem
corporal vigente, que oferece botox, silicone e lipoaspiração em várias prestações, chega ao leitor
que passa a ter acesso a tratamentos estéticos corretivos. Percurso esse percorrido pelo poder, de
acordo com Foucault (2008): primeiro, o poder coage, por deter o saber; depois, é oferecido ao
povo e divulgado como direito, mas não é gratuito. Desse modo, o poder é mantido, não mais
imposto e sim desejado.

Na dupla “antes e depois”, o poder do saber e a aquisição do fazer caminham juntos. Isso
está estampado na capa da revista Veja, edição 1872, de julho de 2004 (Figura 5), na qual duas
mulheres são destaques, tendo ao seu lado fotos pequenas, pouco legíveis, que retratam como elas
eram antes das cirurgias plásticas. Destacado em letras maiúsculas, o título tem uma relação com
o discurso religioso: “O milagre da transformação”. Porém, ao lermos a matéria, constamos que
não há nenhum milagre e sim determinação e disciplina aliadas às condições econômicas
favoráveis dos sujeitos que remodelaram seus corpos.

Figura 5 – O milagre da transformação

Disponível em www.veja.com.br/AcervoDigital
Acesso em: 20 de Junho 2011

Trata-se de um corpo construído na relação para o outro, centralizado na busca de uma
plástica corporal admirada pelo outro, que lança mão de artifícios embelezadores que agem na
superfície de sua aparência, figurativizados na cirurgia plástica, lipoescultura, próteses de silicone
e intervenções estéticas de toda ordem. No limite desse procedimento, o corpo passa por um
processo de desmaterialização e ganha uma nova identidade.

O discurso da revista atua na construção de simulacros generalizantes de corporeidades,
investindo em um padrão corporal que se orienta pela perspectiva da saúde e beleza. Entretanto, o
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modelo de corporeidade assinalado, bem como os conceitos e noções instituídos em torno dele
não correspondem a verdades absolutas sobre a saúde ou beleza, mas a estruturas modelares que
atuam na redução e neutralização das diferenças, apontando para a edificação de estereótipos. A
reiteração massiva de imagens de belos corpos tende a nos fazer enxergá-las como verdades
únicas a serem seguidas, escamoteando outros modos de percepção do corpo.

Um conjunto de práticas abrange uma série de técnicas de gerenciamento do corpo e
investimentos de vários campos, como a Medicina (tanto a Medicina estética quanto a clínica,
com as cirurgias de redução de estômago, cada vez mais popularizadas entre as pessoas com
sobrepeso); a Farmacologia (drogas emagrecedoras e rejuvenescedoras); a Nutrição (os
complexos alimentares e vitamínicos, as dietas e o surgimento de alimentos de baixo teor
calórico), além, é claro, do culto à forma física nas academias.

A ideologia da Revista é pautada no corpo liso, polido, talhado e jovem, em relação a um
corpo divulgado e disseminado como um corpo verdadeiro, um corpo autêntico, que traz somente
felicidades a seu usuário. O discurso da Revista se constitui como um poder exercido no sentido
de “conduzir condutas” e, de certa forma, organizar as possibilidades a serem realizadas. Para
isso, utiliza-se de dispositivos de poder, entre eles, as imagens, que produzem significados
idealizados para o corpo. Tais dispositivos regulam e governam as maneiras das pessoas
pensarem e atuarem em relação aos seus corpos. Desse modo, as práticas discursivas (visuais e
verbais), veiculadas pela Revista, produzem e instituem sentidos com os quais aprendemos a nos
identificar.

Nossos corpos são modelados para que sejam “apagadas” as marcas inscritas no tempo
vivido. Os sinais de natureza biológica, produzidos pelas transformações do corpo na sua
existência, devem ser combatidos a qualquer preço, na medida em que eles representam a
decadência inevitável do corpo rumo à velhice. Para esse combate parece não haver limites.
Sobre os limites dos mecanismos coercivos sobre o corpo, a Revista Veja publicou uma
reportagem especial na edição 2067, em julho de 2008 (Figura 6), na qual questionou os excessos
de cirurgias plásticas realizadas no Brasil.

Figura 6 – Os limites do estica e puxa

Disponível em www.veja.com.br/AcervoDigital
Acesso em: 20 de Junho 2011

Com o título “Os limites do estica e puxa”, a capa apresenta a imagem de um rosto
feminino, salientando os lábios, nariz, olhos e sobrancelhas, com a pele bastante esticada através
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de ganchos que puxam e repuxam partes do rosto como se ele fosse uma máscara que se molda
facilmente. A reportagem registra o crescimento das cirurgias plásticas no Brasil e defende que o
amor próprio de um indivíduo está mais relacionado ao sistema social do que às realizações
individuais, pois é necessário mudar o corpo e, em seguida, divulgar a metamorfose estética. A
desqualificação do corpo, as modificações físicas permanentes, apresentadas como uma
necessidade de autorealização são questões discutidas na reportagem e confirmam a não
aceitação do corpo “natural”, tal como ele se apresenta.

No discurso da Revista, constatamos a normatização do belo como comportamento
natural. O poder deste discurso intensifica e dissemina coercivamente as formas de controle na
sociedade atual. O discurso da Veja mobiliza um fazer-crer, que coloca em jogo a adesão ou não
do sujeito leitor. O que está em jogo nessa relação não é, fundamentalmente, um dizer verdadeiro,
mas um “fazer-parecer-verdadeiro”, fundado na construção de efeitos de sentido. Neste sentido,
cabe questionar como o discurso midiático torna verdadeiros os simulacros de corporeidades que
divulga e que fundamentam seu discurso. Dessa maneira, possuir um corpo magro, jovem e
bonito tornou-se o verdadeiro de nossa época. O mito da eterna juventude tende a construir
corpos sem história, dos quais os sujeitos pretendem, com o auxílio da Medicina, apagar
quaisquer vestígios do passado.

Vivemos em uma “cultura da máscara”, na qual a mídia constrói e divulga, ao mesmo
tempo, modelos de beleza almejados e consumidos. A partir da plastificação corporal, a máscara
usada passa a substituir o sujeito por um ser irreal, que persegue sempre um ideal de beleza, ou
uma nova posição dentro de um grupo social. A relação entre o corpo real e o corpo ideal são
aspectos que compõem a dominação dos corpos como forma de controle dos desejos. Nesse
sentido, dispositivos de poder influem sobre o corpo, imprimem nele marcas de interdições, além
de impor modelos e padrões disseminados, sobretudo, pela mídia, que detém e difunde os
discursos da contemporaneidade.

A representação do corpo como uma máquina imperfeita e frágil que pode ser
reconstruída e tornada “perfeita” pela ciência/tecnologia complexifica o cenário do totalitarismo
da imagem e da aparência. Trata-se de um cenário fabricado pelo discurso médico da cirurgia
plástica veiculado pela mídia e que colocou o Brasil na posição de segundo país que mais realiza
intervenções deste tipo, atrás, apenas, dos Estados Unidos1.

O discurso da Revista aborda o enorme poder atribuído ao cirurgião plástico, que exerce a
competência de puxar, esticar, levantar, tirar e colocar próteses corporais. Não raro, ele acredita
ser, além de médico, um artista plástico capaz de esculpir verdadeiras obras de arte. Tamanho é o
poder concedido a esse profissional que originou um fenômeno social e de consumo no campo
das cirurgias plásticas: o tratamento preventivo. Para comprovar que antes dos 40 anos as
mulheres passam por vários procedimentos estéticos, são apresentados alguns exemplos na
reportagem de capa: moças com pouco mais de 20 anos aplicam injeções de toxina botulínica na
testa para prevenir as rugas de expressão; mulheres de 35 anos se submetem a lifitings2

A partir do discurso da Veja, constatamos que os regimes de verdade contemporâneos
permanecem imersos em uma cultura somática, em vista da qual os corpos ganham visibilidade.

1 O Brasil é o segundo país no ranking mundial de cirurgias plásticas. Atualmente são realizadas mais de 1,7 mil
cirurgias plásticas, ou seja, a cada hora, são 71 operações estéticas em pessoas que objetivam com o procedimento
um corpo e um rosto perfeitos. O país só perde em número de plásticas para os Estados Unidos, o primeiro da lista
em todo o mundo. De acordo com pesquisa do Ibope, 69% das cirurgias plásticas são estéticas. Fazem parte desta
estatística, homens e mulheres já que hoje, 18% das operações são em homens.
2 Lifiting da face completo é um procedimento estético utilizado para corrigir a flacidez da pele tanto da face como
do pescoço.
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Nesta perspectiva somática, o corpo é alvo dos mecanismos de controle e de produção subjetiva.
O corpo contemporâneo é ainda mais plástico e maleável, pois a ele se destina um número quase
infinito de intervenções visando produzi-lo como mais jovem, mais magro, mais flexível, mais
leve, mais ágil, mais versátil e mais rápido. O crescimento do número de cirurgias plásticas no
Brasil e a expansão da indústria da beleza, dos cuidados com o corpo e da metamorfose corporal
fazem parte de um processo mais amplo de medicalização, no qual a tecno-racionalidade médica
é levada a novas esferas da vida cotidiana. A popularização desses serviços e a banalização
desses procedimentos cirúrgicos levam a novas construções de sentidos sobre o corpo,
colocando-o como um artefato a ser modelado, um corpo de ocasião, que atenda ao interesse do
momento.

A beleza física passa a ser o grande espetáculo que o indivíduo pode apresentar à
sociedade. Isso tem relação com o pensamento de Debord (1997), para quem o que era vivido
diretamente tornou-se uma representação. O mundo das aparências busca inspiração em obras de
artes consagradas, na representação dos padrões clássicos da beleza. Na edição 2084, de 29 de
outubro de 2008, a Revista Veja (Figura 7), discute a questão da beleza na matéria de capa.

Figura 7 – Beleza

Disponível em www.veja.com.br/AcervoDigital
Acesso em: 20 de Junho 2011

Na Figura 7, a imagem de um belo rosto feminino é apresentada com traçados de linhas
pontilhadas, que remetem a possibilidades de cirurgias plásticas para alcançar uma beleza
perfeita. O rosto da imagem é um fragmento a ser modificado e espera-se uma mudança que
proporcione o ideal de beleza, a perfeição das formas. Os cuidados com o corpo se transformam
em fonte de investimento e preocupação. Esculpir a silhueta começa a se tornar um dever, a
beleza é submetida a um trabalho de pensamento que busca afirmar a confiança em si. Segundo
Vigarello (2006, p.219), “o corpo é uma argila que se molda à vontade da cultura física e aos
cuidados da beleza”.

No imediatismo de uma sociedade que cultua a beleza e que se rende aos fenômenos
midiáticos, aumenta, cada vez mais, a necessidade de os indivíduos se exporem em conformidade
com os padrões de uma beleza perfeita. O excesso de exposição de belas modelos, tornando-as
celebridades, ditou um novo padrão de beleza para as mulheres. O mito da beleza (Wolf, 1992)
nunca foi tão explorado antes como nos dias atuais.
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Pensar na visibilidade e centralidade do corpo para nossa constituição tem a ver,
fundamentalmente, com seus diferentes modos de valorização e exposição na mídia, produzidos
por diversos fatores. Dentre eles, é possível destacar o envolvimento de questões de ordem
científica e mercadológica, produtores de saberes e produtos a serem consumidos para os sujeitos
cuidarem de seus corpos. A atual obsessão pelo corpo “é sustentada por uma indústria, um
mercado e um conjunto de práticas” (Courtine, 2005, p. 84).

Segundo Wolf (1992), a ditadura da beleza ainda tem o poder de controlar as mulheres e
desviá-las de questões sociais importantes. Muitas mulheres não acreditam que são lindas até
conquistarem a aprovação oficial de um cirurgião plástico. Há uma disciplinarização da mulher
no sentido foucaultiano, vigiando e punindo, para conquistar a beleza ideal.

Na cultura atual, marcada pela competição e pelo consumismo, o corpo através de sua
imagem idealizada, torna-se uma ferramenta de reconhecimento e de ascensão social. Para tanto,
a beleza feminina deve adequar-se a medidas e padrões estéticos valorizados pela sociedade
atual. Nesse sentido, a atual concepção de beleza, na grande maioria, é pautada por ideais
corpóreos inatingíveis aos quais quem não corresponde é excluído. Partindo dessa concepção
contemporânea, aperfeiçoar o corpo objetivando atingir a perfeição ou aproximar-se ao máximo
das regras vigentes de beleza, como manter-se jovem e magra, tornou-se o ideal feminino da
atualidade. Nesse sentido, a questão tradicional de aceitar ou não o corpo herdado, na atualidade,
transformou-se em como e até que ponto mudá-lo, tendo como meta corresponder aos ideais
estéticos valorizados pela sociedade.

Ainda dentro do tema das cirurgias estéticas, a Veja, na edição 2239, em outubro de 2011,
publicou uma capa (Figura 8) com a imagem de uma mulher com um corpo escultural,
bronzeado, um corpo ilusório, que flagra a irrealidade, distante dos corpos reais. Ao produzir uma
capa como esta, a Revista faz um esforço inatingível de confundir o visível com o “real” e mostra
as conquistas da ciência médica à disposição do leitor, com o intuito de fazê-lo se preparar para
mostrar o corpo durante o verão.

Figura 8 – Projeto Verão

Disponível em www.veja.com.br/AcervoDigital
Acesso em: 20 de Junho 2011

Na Figura 8 observamos alguns dos atributos que o corpo-verão deve ter propostos pela
normatização do biopoder e esse corpo deve se adequar a essas normas, que são moduláveis e
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efêmeras. O discurso da Revista induz o sujeito-leitor a buscar a normalização, a adequação às
normas através dos recursos tecnológicos associados à Medicina.

O “corpo-verão” é “construído” por meio de técnicas disciplinadoras que são elencadas ao
lado da imagem na capa. Metaforicamente, a inserção do corpo em andaimes possibilita vê-lo
“em construção”, por meio de um discurso que prepara o corpo para ser mostrado no verão. Essa
construção constitui um espaço de ação estruturado pela ideia de governabilidade da mídia. As
técnicas, materializadas nas dez palavras de ordem ao lado da imagem, com o jogo dos verbos só
no infinitivo, em tom imperativo, (“levantar, aumentar, esticar, chapar, enxugar, preencher,
definir, desentortar, engrossar, enfeitar”), normatizam os procedimentos necessários para se obter
o corpo ideal para frequentar as praias brasileiras durante a estação do verão. A instituição do
corpo-verão se inscreve no contexto mais geral da dimensão midiática na constituição das
identidades contemporâneas.

A técnica de usar a gordura para “preencher” os corpos insatisfeitos mostra o cuidado de
si, destacado pelo momento histórico no qual nos inserimos, passando a ser um desejo mostrado,
produzido por práticas sociais, divulgado na Revista aos olhos dos que queiram ver, além de se
colocar como uma técnica de conhecimento de si e dos outros. Por isso, os verbos elencados
imperativamente na capa investem no cuidado que o sujeito deve ter consigo mesmo, através de
uma vigilância constante, usando as técnicas necessárias para transformar seu corpo na busca da
beleza e da eterna juventude.

Elaborada com cores levemente “douradas” (evocando o sol, o calor), a capa envolve o
leitor no jogo proposto pelo espetáculo, ou seja, prender, mesmo que seja por pouco tempo, os
leitores diante dos dizeres inscritos nela. Esse espetáculo camufla o controle que será exercido
sobre o leitor. A capa não é espetacular pela referência direta ao corpo, mas pela produção da
imagem principal e dos enunciados verbais.

Em primeiro plano, a capa destaca o corpo bronzeado de uma mulher de biquíni cercado
por um grande andaime, com operários trabalhando, o que sugere ser “um corpo em construção”,
condizente com os padrões e modelos de beleza da sociedade contemporânea e com as relações
de poder estabelecidas para a representação do corpo como objeto de desejo e de consumo a ser
“imitado” e “copiado” pelas demais mulheres. Um corpo planejado dentro de um projeto de
beleza, conforme o título da matéria de capa “Projeto Verão”, prolongamento da juventude e
espetacularização das suas formas, exploradas midiaticamente como elementos identitários,
sobretudo no cenário brasileiro, onde, todo o tempo, reverencia-se a sensualidade dos traços
corporais da mulher e do homem, associando-os à sexualidade dos trópicos.

No que diz respeito à adesão ao padrão corporal construído pelas coerções apresentadas
pelos discursos propagados pela modernidade, o Brasil assume uma posição de destaque no
cenário mundial3. A condenação dos indivíduos por sua não adesão a projetos de construção de
uma corporeidade canônica fica evidente até mesmo nas formas que os economicamente
excluídos adotam para inscrever-se no cenário cultural. É latente a distinção entre o corpo real,
que deve ser escondido, maquiado e modificado quando não se encaixa nos padrões sociais, e o
corpo ideal, ilusório. Ao transmitir a ideia de corpo perfeito, a Revista exibe um modelo de corpo
no qual inexistem imperfeições como celulite, rugas e estrias. Esse ideal perseguido é, na
verdade, um corpo virtual, que difere consideravelmente daquele tomado como real ou original.

3 O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking global de mercado de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, ficando
atrás apenas do Japão e dos Estados Unidos. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Euromonitor, a indústria
cosmética brasileira faturou, em 2011, mais de 43 milhões de dólares. No período, foi o país que mais cresceu no
setor (Fonte: Revista Caros Amigos, ano XVI, nº 57, Julho 2012, p. 20).
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Para legitimar seu discurso, a Revista Veja se utiliza da voz dos especialistas, trazendo o
discurso científico, provocando um “efeito de verdade” sobre o que enuncia (“A ciência, a
tecnologia e a medicina ajudam mulheres e homens a chegar esbeltos à estação do sol”). Fazendo
uso do discurso médico, a Revista tenta controlar o corpo. Isso reforça o controle da sociedade
sobre os indivíduos que começa no corpo. Antes de tudo, a sociedade capitalista investe no
biológico, no somático, no corporal. O corpo é uma realidade biopolítica.

De acordo com Foucault (2008), o sujeito está sempre submetido a formas de controle e
dominação e, paralelo a isso, é convocado a lançar um olhar cuidadoso sobre si, construindo suas
próprias verdades sobre o seu corpo. É, assim, instaurado o imperativo: “Seja o escultor de sua
própria silhueta” (Vigarello, 2006, p. 165). O corpo esculpido é de acordo com a Revista Veja,
aquele que tem as nádegas levantadas, os seios aumentados, a pele esticada, a barriga “chapada”,
os dentes desentortados, as pernas engrossadas etc. As cirurgias plásticas estéticas traduzem a
ideia do corpo como objeto a ser modelado. Para Le Breton (2007, p. 29-30), “a cirurgia plástica
não é a metamorfose banal de uma característica física no corpo; ela opera em primeiro lugar no
imaginário e exerce uma incidência na relação do indivíduo com o mundo”.

A voz do especialista possibilita a coroação da “verdade” sobre o corpo. Trata-se,
portanto, de tomar o enunciado da capa por meio do estatuto científico, que o constitui como
legitimamente produzido num espaço visível, que assegura a ele sua condição de verdade. O fato
de ser dito tendo um apoio institucional confere ao enunciado não só um caráter de informação,
mas produz uma maneira de ver a realidade.

Nas sociedades ocidentais, a biopolítica colocou o discurso médico no centro de suas
ações, visando à medicalização e disciplinamento. Essa medicalização da sociedade ocupa lugar
central quando o assunto é velhice. Os discursos que circulam sobre o envelhecimento são
geralmente atrelados ao discurso da Medicina. A prática de hábitos saudáveis, alimentação
adequada, atividade física e o constante cuidar de si são estratégias biopolíticas para a
padronização e uniformização das subjetividades visando à saúde e à contínua vigilância dos
corpos.

O apelo mercadológico acaba gerando a “obsessão pelo corpo bronzeado, malhado,
sarado, lipoaspirado e siliconado”, que desenvolve no indivíduo a sensação de completude, de
conexão com o mundo ou de completo isolamento quando este ideal não é atingido. Assim, as
ocorrências de bulimias, anorexias, e depressões denotam este sentimento de isolamento em
relação aos demais indivíduos com quem se relaciona.

Na sociedade moderna, em que o corpo é o centro e através dele o sujeito constitui sua
identidade, como diz Ortega (2008), o indivíduo pode ficar velho, mas não deve aparentar. A
ordem na relação saber-poder sobre o envelhecimento é a seguinte: mais velhos, porém, mais
jovens. O corpo que se submete às regras necessárias para a obtenção de um corpo-verão não
envelhecerá.

Como vivemos numa cultura do corpo em que a juventude é concebida como um estilo de
vida e não uma fase desta; através do autogoverno, do cuidado de si, o sujeito deve seguir as regras,
que são as mesmas para todos. Exercitar-se, comer bem, manter o corpo jovem. Sob a moral da “boa
forma”, um corpo cuidado, sem marcas indesejáveis (rugas, estrias, celulites, manchas) e sem excesso
(gorduras, flacidez), mesmo sem roupas, está decentemente vestido. Como lembra Courtine (2005, p.
96), ao abordar o desvelamento do corpo masculino americano no final do século XIX, “um corpo de
homem, se é musculoso, não está jamais verdadeiramente nu”. Na opinião do autor, na virada do
século, o ideal corporal masculino exigia uma massa muscular aumentada.

Os procedimentos normativos apresentados na capa (Figura 8) nos alertam para a
irrealidade de um corpo proposto pela Veja como sendo nosso. Como veículo de comunicação, a
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Revista torna-se um canal de manifestação de um discurso normativo, ao se utilizar de palavras
que agregam sentidos e visam despertar-nos para o uso real que fazemos dos nossos corpos.
Consequência de um trabalho de governamentalidade, o “corpo-verão” é resultante de um
processo de enunciação, sendo impossível pensá-lo distante dos mecanismos que apontam para
sua construção ou agendamento de discurso. Através de novas tecnologias, o corpo pode ser
desfigurado e recolocado dentro das perspectivas que o desenham. Nada no corpo fica imune aos
processos de intervenção e transformação.

A partir de um conjunto de discursos, práticas e procedimentos de várias naturezas que
visam a tornar o corpo culturalmente adequado, capaz de atender às exigências de uma
corporeidade supostamente ideal, existente no imaginário social, a Revista Veja apresenta
soluções para aperfeiçoar o corpo, ao ordenar procedimentos a serem realizados por um sujeito
insatisfeito com seu corpo. Isso leva o sujeito a práticas incisivas sobre o corpo, com a finalidade
de esculpi-lo, milimetricamente, através de procedimentos que lhe garantam ter o corpo
“perfeito” dentro do espetáculo de imagens no discurso midiático.

4. Palavras finais

A construção de sentidos operada pela mídia não se dá de forma simplesmente impositiva
ou autoritária. O discurso da mídia é atravessado por outros campos discursivos, revelando sua
heterogeneidade constitutiva e conferindo legitimidade ao seu discurso. O sentido de um
enunciado numa determinada formação discursiva varia de acordo com o lugar ideológico e a
posição ocupada pelo sujeito. O discurso midiático atua como mecanismo coercitivo de controle,
de ajuste à norma social vigente, incita a falar, a pensar, sentir e agir de acordo com o discurso
competente dos especialistas.

Os sujeitos tornam-se responsáveis pela administração contínua de sua própria saúde por
meio de conhecimentos médicos, psicológicos e farmacêuticos adquiridos através do discurso
midiático. Os parâmetros estéticos estão cada vez mais presentes nesses processos que
confundem Medicina, Estética, publicidade, espetáculo e informação “científica” para o senso
comum, dando a ideia de uma eficácia que nem sempre é real. Ou seja, Ética, Estética e Saúde
Pública também se confundem, e pensar a relação “beleza x saúde” implica levar em
consideração esses fatores, que estão aparentemente distantes, mas que acabam interferindo nos
cuidados com o corpo, com a preocupação com a beleza e com a saúde.

A busca pela metamorfose corporal traduz um investimento narcísico que reflete a relação
indivíduo x sociedade. O corpo é o suporte da transformação do sujeito desejante, nele são
depositadas as expectativas de transformação do sujeito em sua relação com o mundo, buscando
visibilidade por meio das transformações corporais, adicionando ou, ao contrário, extraindo ou
modificando o que não deve ser visto. Este desejo narcísico é fruto de idealizações que nem
sempre correspondem à realidade e, em geral, correspondem a desejos e projeções de sujeitos que
não conhecem a verdadeira dimensão desta necessidade de transformação, suas causas reais, nem
as consequências adversas que podem vir a acontecer.

Faz-se necessário modificar um corpo para que ele se adeque a um padrão coercitivo que
impõe status social. Cria-se, assim, um conflito entre o corpo real e o corpo ideal, determinado
pelas coerções de poder impostas pela mídia que dissemina moda para roupas e para corpos.
Assim, o corpo transfere-se de “morada física da pessoa” para “patrimônio sócio-histórico-
moral” e é capaz de revelar símbolos e discursos da sociedade líquida pós-moderna.

A constante valorização do corpo “perfeito” induz a mulher a não aceitar sua própria
imagem, modificando-a de acordo com os ideais de beleza vigente. Conforme Courtine (2005), as
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técnicas utilizadas para a transformação do corpo são sustentadas por uma obsessão dos
invólucros corporais. Para o autor, o desejo de obter uma tensão máxima da pele, amando o que é
liso, jovem e esbelto, contribui para que os indivíduos recorram às mais diversas formas para
adequar seu corpo conforme os padrões exigidos.

Nesse sentido, os avanços tecnológicos proporcionam um vasto arsenal de técnicas
capazes de transformar o corpo feminino com grande rapidez. Seja através de cremes,
medicamentos, aparelhos que reduzem medidas e/ou cirurgias plásticas, o corpo contemporâneo
parece poder modificar-se quase que instantaneamente. Dessa forma, os artifícios utilizados para
conquistar o corpo belo e adequar-se aos padrões de beleza encontram no “céu o limite”. Quer
seja modelado através de exercícios físicos, ou modificado e formatado em clínicas estéticas, o
corpo assume caráter de plasticidade.

A relação do sujeito com o corpo subjaz os enunciados (verbais e imagéticos) que
circulam na mídia. Enunciados que funcionam como estratégia de controle e disciplinamento dos
corpos, efeitos da ação do biopoder que, no dizer Gregolin (2007), materializa-se no governo de
si e, por força dele, o sujeito deve modelar-se a partir das representações que lhe indicam como
deve (e como não deve) ser o seu corpo. A incidência de enunciados referentes à plastificação do
corpo é uma marca desse poder que visa à gestão do corpo. À medida que é imposta ao sujeito a
autonomia para investir em seu corpo, aumenta também a cobrança por um corpo adequado aos
modelos sociais propostos. Para atingir o “corpo-verão”, o sujeito deve investir na determinação e
autodisciplina, acentuando, assim, uma forma de (auto)controle que é frequentemente lembrada
por meio da pedagogização midiática e que, consequentemente, é por nós internalizada.

Na contemporaneidade, o corpo adquire sentido no parecer e não no ser, tem valor
simbólico e, consequentemente, valor de troca. Esse corpo da midiatização torna-se
descorporizado, na medida em que o que “exprime” é justamente um corpo “perfeito”, belo,
jovem, leve, quase sem “peso”, livre de rugas, isto é, um corpo que parece ignorar suas próprias
marcas constituintes, um corpo sem história. O corpo transformado em objeto passa a ser
construído, formatado, reparado e esculpido. Na cultura contemporânea, esse objeto ultrapassa os
limites biológicos, não é mais natural como de outrora: é normatizado e homogeneizado,
estruturado por medidas corporais cada vez mais utópicas.
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