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Resumo: O artigo trata da emergência do corpo como objeto de estudo da História e o 
consequente interesse pelas questões da moda. Trata também das conquistas do 
movimento feminista e dos impasses atuais sobre a posse do próprio corpo pelas mulheres 
e da busca da felicidade no amor. 
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Abstract: The article deals with the emergence of the body as an object of study of History 
and the consequent interest in issues of fashion. It also deals with the achievements of the 
feminist movement and the current impasse over the ownership of women's body and the 
pursuit of happiness in love. 
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Para Jacques Le Goff, a falta de estudos sobre o corpo faz parte de uma das 

grandes brechas da História. Assim, cabe aos historiadores dar corpo à história e dar uma 

história ao corpo, "pois [...] ele tem seu lugar na sociedade, sua presença no imaginário e na 

realidade, na vida cotidiana e nos momentos excepcionais e sua história sofreu 

modificações em todas as sociedades históricas”3. Por muito tempo acreditou-se na ideia de 

que o corpo pertencia à natureza, e não à cultura, mas o corpo tem uma história, e a 

constitui, assim como as estruturas econômicas e sociais ou as representações mentais, 

das quais ele é, de certa maneira, o produto e o agente4.  

No ocidente medieval percebe-se uma grande preocupação em relação ao controle 

dos corpos, das práticas, dos gestos e da sexualidade das mulheres. O corpo feminino 

sofreu algumas “tensões” próprias, entre o bem e o mal. Entre o bem se destacavam a 

procriação, a castidade, o cuidado com a família; entre o mal, destacava-se a luxúria, a 

prostituição, a perversão da alma5. Destacam-se também os “tabus”, construídos pela 

instituição religiosa, acerca dos fluidos corporais, como o esperma e o sangue. Michelet, na 

obra A Feiticeira (1862), aponta para uma outra Idade Média, não aquela que perseguia a 

                                                           
1 Mestre em História pela UNESP, doutora em História pela UFMG, coordenadora do Programa de Mestrado em 
História da UNIMONTES – Universidade Estadual de Montes Claros – e bolsista produtividade  FAPEMIG. 
2 Graduando do curso de História da UNIMONTES. Desenvolve TCC sobre o tema “Corpo, história e mídia: uma 
análise do filme O diabo veste Prada”, sob orientação da profa. Regina Célia Lima Caleiro. 
3 LE GOFF, Jacques; TRUONG, Nicolas. História do Corpo na Idade Média. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2006. p. 10. 
4 LE GOFF, Jacques; TRUONG, Nicolas. História do Corpo na Idade Média. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2006. p. 16. 
5 ROIZ, Diego da Silva. A história do corpo feminino e masculino no ocidente medieval. Cadernos Pagu, 
Campinas, n. 33, jul./dez. 2009.  
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liberdade, mas uma Idade Média em que se exibe o corpo, tanto em seus excessos como 

em seus sofrimentos.  

No período moderno, com o advento do Iluminismo, ocorre um conjunto de 

transformações nas formas de conhecimento amparadas nas grandes navegações e na 

secularização do conhecimento. O Renascimento italiano realiza uma reviravolta na imagem 

do homem e do lugar que ele ocupa no mundo. O corpo e a alma são humanizados, 

afastando-se cada vez mais da concepção medieval. O humanismo se torna um dos 

aspectos fundamentais do Renascimento; nele se reconhece o calor do homem em sua 

totalidade. Neste período, há inquietações fundamentais, como a necessidade de tornar 

visível o interior do corpo e entender melhor o fluxo de informações entre as partes do corpo 

e entre este e o mundo. Segundo Francisco Romão Ferreira, 

 

Não surpreende constatar que a descoberta da estrutura do corpo é 
contemporânea das descobertas da América e da revolução dos planetas. 
Vesálio e Copérnico publicam seu livro principal no mesmo ano. 
Esquadrinhando assim as estrelas do sistema solar ou os segredos contidos 
na carne, o filósofo se fazia rival dos deuses. Examinar corpos é uma 
empreitada demiúrgica: o cadáver encerra a verdade que não se encontrará 
na Bíblia.6 

 

O corpo é, decididamente, dessacralizado, estudado, dissecado e tornado objeto de 

estudo da ciência. Nesse período, com sua valorização, surgem preocupações de ordem 

demográfica aliadas à compreensão da relação entre o corpo e a sexualidade. 

A partir do século XIX, muda-se o estatuto do corpo devido a uma série de 

desenvolvimentos científicos. Destacam-se quatro elementos principais dessa 

transformação: a biologia de J. B. Lamarck; a teoria da evolução com Darwin; a 

hereditariedade com Mendel e a vacinação com Pasteur. Lamarck cria a primeira teoria da 

evolução; Darwin, com a publicação do livro Sobre a origem das espécies, evidencia que a 

vida no planeta decorre de um processo evolutivo; Mendel introduz o acaso como fator 

estatístico de transmissão de vida e Pasteur inicia o avanço da medicina compreendendo as 

reações do sistema imunológico. Nesse contexto, o corpo torna-se um organismo defendido 

pela medicina preventiva, ou seja, o corpo, nesse momento, é biológico. 

Já o século XX é marcado por uma mudança radical na percepção sobre o corpo, 

que acompanha os novos padrões de beleza impostos especialmente pela mídia7. O corpo, 

agora “liberto”, recebe os novos sentidos produzidos por uma nova estética, onde os 

conceitos de beleza começam a ser relativizados, assim como se relativizam os conceitos 
                                                           
6 FERREIRA, Francisco Romão Apud ONFRAY, Michel. A arte de ter prazer. Por um materialismo hedonista. 
São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
7 VIGARELLO, Georges. História da Beleza. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006. 
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da filosofia e a percepção do mundo físico. Os cuidados com o corpo – que se transformam 

em fonte de investimento da indústria – e a preocupação em esculpir a silhueta começam a 

se tornar um dever com destaque especial para as mulheres. Segundo Vigarello, “o corpo é 

uma argila que se molda à vontade da cultura física e aos cuidados da beleza”8. 

Entre 1910 e 1920, os corpos se libertam, as formas se alongam, como se as linhas 

do corpo ganhassem autonomia, acompanhando as transformações sociais em curso. A 

partir dos anos 1930 surgem substâncias cosméticas prometendo tratamentos 

revolucionários, a indústria de cosméticos age contra o envelhecimento com seus cremes 

que prometem retardar a passagem do tempo ou, sonho dos sonhos, que seus 

consumidores pareçam mais jovens. A cirurgia estética é reinventada após a Primeira 

Guerra, com correções de narinas, seios, abdomens, dando início ao processo de 

intervenção cirúrgica no corpo9.  

Segundo Vigarello, as cirurgias são vistas inicialmente como símbolo de altruísmo, 

um papel social positivo que contribui para as pessoas se adequarem ao mundo do trabalho 

e à vida cotidiana, sem traumas10.  

Nos anos 1950 e 1960, o hedonismo e o consumo englobam o universo da estética, 

e “o corpo se torna o mais belo objeto de consumo”11. A erotização invade a estética, a 

sensualidade torna os padrões de beleza mais provocantes, liberando o corpo para gestos e 

movimentos acompanhados pela independência feminina, uma nova visão do desejo 

feminino e de sua liberdade. 

 

Corpo e moda  

 

A partir das investigações sobre o corpo os historiadores conseguiram ir mais além, e 

a moda também se tornou um novo campo de estudos a ser explorado. Ela se torna uma 

nova temática inserida nesse movimento de renovação da História. Como os europeus e 

norte americanos, autores brasileiros também já abordaram esse tema; Mary Del Priore e 

Márcia Amantino, que organizaram o livro História do Corpo no Brasil, e João Braga, autor 

do livro História da Moda no Brasil. 

Os estudos que se debruçam sobre a moda demonstram que o final do século XIX e 

início do século XX foram marcados por uma época de grande ostentação e extravagância, 

                                                           
8 VIGARELLO, Georges. História da Beleza. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006. p. 165. 
9 FERREIRA, Francisco Romão. Os sentidos do corpo: Cirurgias estéticas, discurso médico e Saúde Pública. 
2006. Tese (Doutorado)– Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública 
da Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2006. 
10 VIGARELLO, Georges. História da Beleza. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006. p. 174. 
11 VIGARELLO, Georges. História da Beleza. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006. p. 172. 
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denominada Belle Époque12. As saias ficaram estreitas na barra, “afuniladas” ao ponto que 

chegavam a impedir passos maiores que 5 ou 8 centímetros. Os chapéus tornaram-se muito 

grandes e as roupas ganharam muitos botões. Em 1913, com o surgimento do decote “V”, 

há uma evolução dos vestidos, que agora não possuíam mais gola, causando uma grande 

agitação. Além de ser denunciado como exibição indecente, foi também apontado pelos 

médicos como um perigo para a saúde, chamando as blusas que continham tal decote de 

“blusa pneumônica”13. Mas as mulheres continuavam mostrando o busto, que era valorizado 

por um novo espartilho que não fazia pressão no abdômen, como os anteriores, e que 

deixavam o corpo rigidamente ereto. 

Em decorrência da Primeira Guerra Mundial, há uma mudança de costumes, e as 

mulheres ocuparam lugares na sociedade que antes eram tradicionalmente ocupados pelos 

homens, como as linhas de montagem nas fábricas. Nestas ocupações, elas exigem novos 

modelos de roupas, adaptados à rotina do trabalho industrial.  

Nesse período, elas incorporam um modo de vestir mais masculino, que inspira um 

novo tipo de mulher, com um ideal erótico mais andrógino. As curvas femininas são 

completamente abandonadas. Até os cortes de cabelo, que antes eram cacheados e abaixo 

dos ombros, não são mais usuais. Destacam-se agora as linhas da cabeça pelo corte mais 

curto, à la garçonne14. No pós-guerra as mulheres começam a usar o tailler, inspirado nas 

roupas de montaria do século XVIII. Já a alta-costura investe na clientela composta pelos 

ricos herdeiros americanos, mulheres e filhas de industriais milionários, impulsionada pelos 

progressos cinematográficos, cruzeiros transatlânticos e pela velocidade da comunicação15. 

Com a chegada da década de 1930, as atrizes de cinema são o grande destaque, 

com suas roupas criadas por grandes estilistas. O cinema divulga novas estruturas físicas 

destacando o corpo perfeito e a moda se mistura com a arte. As saias eram justas nos 

quadris, para revelar, pela primeira vez na história, a forma das nádegas. 

Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa passa por um momento de restrições 

financeiras, e com isso a roupa é marcada pela função utilitária. Entretanto, depois de 1945, 

a indústria da alta-costura foi reestabelecida com o apoio de costureiros parisienses, 

elevando Paris ao polo irradiador da moda para o mundo ocidental. 

                                                           
12 LAVER, James; PROBERT, Christina. A roupa e a moda – uma história concisa. Traduzido por Glória Maria de 
Mello Carvalho. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
13 EMBACHER, Airton Francisco. Moda e Identidade: A importância do vestuário do ponto de vista psicológico no 
processo de desenvolvimento da identidade de jovens de nível socioeconômico A do sexo feminino. 1996. 
Dissertação (Mestrado)– Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social,  USP, São Paulo, 1996. 
14 EMBACHER, Airton Francisco. Moda e Identidade: A importância do vestuário do ponto de vista psicológico no 
processo de desenvolvimento da identidade de jovens de nível socioeconômico A do sexo feminino. 1996. 
Dissertação (Mestrado)– Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social,  USP, São Paulo, 1996. 
15 BAUDOT, François. Moda do Século. São Paulo: Cosac & Naify, 2000. 
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Na década de 1950 a “beleza” é o elemento forte. As mulheres exibem sobrancelhas 

arqueadas, batom forte e diversos tons de sombra nos olhos. O luxo está em alta com as 

peles, cashemire, mohair e o uso de muitas joias16. Para as jovens, começou a ser criada 

uma moda própria que as distinguia de suas mães. Algumas adotam um visual mais 

sportswear americano: calças cigarrete até os tornozelos, sapatos que remetiam a 

sapatilhas de balé e jeans. Chanel lança a sua camisa em estilo masculino, com 

abotoaduras, lançando a vertente unissex da moda. 

Os adolescentes começam a ter destaque no panorama social da década de 1960. 

Mudanças muito velozes na moda revelam a grande incerteza com relação ao futuro, 

decorrente dos últimos acontecimentos sociais, políticos e culturais, incitando nos jovens um 

grande desejo de se rebelarem. Pairava uma atmosfera de ruptura no ar. As saias ficaram 

curtas e os cabelos eram sempre soltos e compridos. O corpo passa a ser um veículo de 

comunicação das novas tendências da arte e das críticas aos modelos sociais, econômicos 

e políticos em voga tanto na Europa quanto nos EUA.  

 

Corpo, moda e feminismo 

 

Na turbulenta década de 1960, no mundo da moda, as estampas florais, anáguas 

rendadas e chapéus de palha adornados com flores do campo são os grandes 

protagonistas. Proliferam entre a juventude os jeans bordados com aplicações de flores, as 

calças boca-de-sino, camisas com estampas indianas, saias compridas e flores para 

mulheres que se coadunam com a demanda por um modo de vida alternativo, designado de 

modo geral como movimento Hippie. As pessoas se voltaram para a natureza, para uma 

vida mais simples e pela defesa das relações amorosas mais livres.   

Na Tchecoslováquia, o clamor democrático gera o que passamos a conhecer como a 

Primavera de Praga. Nos EUA, protestos contra a guerra do Vietnã se intensificam e os 

conflitos raciais emergem em várias cidades do país. Em Paris, jovens estudantes lideram 

uma revolução contra o sistema universitário francês, e no Brasil estudantes lutam contra a 

ditadura militar.  

Nesse contexto, toma fôlego o movimento feminista, que passou a defender com 

mais força o respeito à liberdade sexual, recusar os modelos tradicionais de casamento e a 

contestar a lógica da dominação masculina. Este anseio por liberdade e igualdade e a luta 

para acabar com a repressão internalizada pelas mulheres eram defendidos pela escritora 

                                                           
16 EMBACHER, Airton Francisco. Moda e Identidade: A importância do vestuário do ponto de vista psicológico no 
processo de desenvolvimento da identidade de jovens de nível socioeconômico A do sexo feminino. 1996. 
Dissertação (Mestrado)– Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social,  USP, São Paulo, 1996. 
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Simone de Beauvoir, que, alguns anos antes, em O segundo Sexo, havia influenciado 

milhões de mulheres, abrindo caminho para o feminismo contemporâneo. A partir de então, 

as mulheres passaram a se contrapor ao modelo imposto e as feministas adotaram o slogan 

“nosso corpo, nós mesmas”. 

No Brasil, muitas mulheres romperam com o modelo feminino vigente: o da 

virgindade, do casamento e o papel de rainhas do lar. Começaram então a trilhar outro 

caminho: o do trabalho, do divórcio e da criação dos filhos com ou sem a presença de seus 

parceiros. Tornaram-se livres para viver sua sexualidade sem a preocupação de uma 

gravidez indesejada, e a pílula anticoncepcional tornou-se uma grande aliada. 

Muitas, inúmeras vitórias, grandes avanços no espaço público, finalmente as 

mulheres podiam sentir-se liberadas e libertadas. E o movimento feminista proclamou que 

elas eram, enfim, donas de seus corpos. 

Mas a partir da década de 1990, assistimos de forma cada vez mais intensa a um 

movimento que impõe um novo modelo de padronização para o comportamento e os corpos 

das mulheres: a eterna juventude e a magreza.  

Como afirmam Rachel Soihet e Maria Izilda Matos17, o corpo tornou-se objeto de 

exposição, desejo e interferências. Há um novo padrão que as mulheres vão assimilando 

sem perceber e que causam um enorme sofrimento, tanto físico quanto mental, e o que é 

pior: sofrimento autoimposto. 

O corpo tornou-se um “corpo-produto” que deve atender às exigências do mercado 

de acordo com o desejo do consumidor. O produto cada vez mais é transformado em objeto 

de desejo inserido no universo do consumo. Assim como os objetos de consumo são 

customizados, o corpo também atende ao interesse do dono. O corpo precisa ser belo, se 

possível perfeito, e precisa estar de acordo com as exigências que a moda impõe às 

mulheres.  

 

Considerações finais 

 

Se há mais de 40 anos proclamamos a posse de nossos corpos e do nosso destino, 

por que as mulheres ocidentais estão voluntariamente se submetendo a imposições e 

demandas que na verdade não são delas? A quem serve a ideia de que apenas as 

mulheres que se enquadram no modelo padrão são dignas de admiração e de amor? No rol 

da perda de valores do mundo contemporâneo, elas não estão se esquecendo de que 

homens e mulheres podem se amar intensamente, com todas as suas imperfeições? 

                                                           
17 SOIHET, Rachel; MATOS, Maria Izilda. O corpo feminino em debate. São Paulo: UNESP, 2003. 
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Não temos respostas prontas para essas inquietações. Elas apenas inspiram nossas 

pesquisas traduzidas neste artigo.  

Talvez um pequeno livro forneça pistas para as nossas reflexões. Trata-se da história 

de amor entre o filósofo austríaco André Gorza e a inglesa Dorine Keir. Eles se suicidaram 

em 2006 com uma injeção letal após tomarem conhecimento de que ela sofria de uma grave 

doença degenerativa. Antes do suicídio, ele escreveu o livro Carta a D. História de um amor. 

Assim diz o primeiro parágrafo: “Você está para fazer oitenta e dois anos. Encolheu seis 

centímetros, não pesa mais do que quarenta e cinco quilos e continua bela, graciosa e 

desejável. Já faz cinquenta anos que vivemos juntos, eu amo você mais do que nunca. De 

novo, carrego no fundo do meu peito um vazio devorador que somente o calor do seu corpo 

contra o meu é capaz de preencher”18. 

Quantas mulheres seriam capazes de inspirar um amor assim? 

 

                                                           
18 GORZ, André. Carta a D. História de um amor. São Paulo: Cosac Naify; Annablume, 2007. p. 5. 
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