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vo Pitanguy, um dos mais re-
nomados cirurgiões de estéti-
ca do país, afirmou que “o ci-

rurgião plástico é um psicólogo
com bisturi na mão”. A frase, em-
blemática, retrata a supervalo-
rização do corpo na sociedade
brasileira, evidenciando que fato-
res psicológicos pesam muito mais
que a intenção de uma reparação
estética propriamente dita. Foi o
que apurou a antropóloga Andrea

Tochio de Antonio em
sua dissertação de
mestrado apresenta-
da no Instituto de Fi-
losofia e Ciências Hu-
manas (IFCH).

Em pesquisa orien-
tada pela professora

Guita Debert e com financiamen-
to da Capes, Andrea foi a campo
no Hospital das Clínicas (HC) da
Unicamp, no Setor de Cirurgia
Plástica, para investigar as cons-
truções contemporâneas nos pa-
drões de beleza nas classes popu-
lares. Ao longo de um ano, a antro-
póloga acompanhou consultas,
reuniões científicas e cirurgias,
além de entrevistar 73 pacientes,
sendo 12 homens e 61 mulheres.
“Não tinha idéia das implicações
que a cirurgia plástica poderia pro-
vocar nas pessoas. Percebi que
muitos pacientes depositam, no
corpo, a esperança de solucionar
problemas no casamento ou de re-
lacionamento social”, explica.

Entre as principais conclusões
do estudo, Andrea constatou que
o imperativo moral de beleza im-
posto pela sociedade de uma for-
ma geral provoca uma cobrança
por um corpo ideal. Segunda a pes-
quisadora, essa projeção muitas

vezes transforma-se em uma luta
acirrada para conquistar a apa-
rência tão valorizada na mídia e
em convenções médicas. “É uma
indústria da beleza que se encai-
xa na sociedade consumista que
privilegia os resultados rápidos.
O corpo torna-se um capital. As
pessoas não pensam no sofri-
mento que o procedimento cirúr-
gico pode causar, mas sim no re-
sultado final, que muitas vezes
nem condiz com a sua expectati-
va. Para uma cirurgia de mama,

e três acidentes
envolvendo
caminhões com cargas

perigosas ocorridos na
Rodovia Raposo Tavares, no
trecho da Bacia do Rio Cotia,
no período de 1998 a 2007, em
dois deles o material químico
transportado caiu no rio e
causou sérios problemas de
contaminação da água. Isto
obrigou, inclusive, a
interrupção do abastecimento
– neste trecho, a Sabesp
mantém uma estação de
tratamento que abastece a
zona oeste da cidade de São
Paulo.

Estes são apenas alguns dos
exemplos dos riscos que os
acidentes com caminhões que
transportam material
perigoso podem oferecer. Por
isso, a engenheira Vivian
Sanches Krause desenvolveu,
na Faculdade de Engenharia
Civil, Arquitetura e
Urbanismo (FEC), um método
capaz de dimensionar esses
riscos nas rodovias. Trata-se
de uma representação, por
meio de mapas de fácil
visualização, em que é
possível, por exemplo,
identificar pontos de maior
conflito em determinados
trechos.

“A ferramenta pode auxiliar
o trabalho desenvolvido por
policiais, concessionárias e
outros interessados na
prevenção deste tipo de
acidente. Uma idéia é servir
de parâmetro para se
remediar situações de risco
antes que o acidente aconteça
ou até mesmo poder tomar
providências que evitem o
despejo de material tóxico nos
rios próximos”, explica Vivian,
que foi orientada pelo
professor Antonio Carlos
Zuffo.

Para testar o método, a
engenheira estudou o trecho
da Bacia do Rio Cotia, do km 24
até o km 40 e classificou as
áreas em cinco classes
diferentes – risco muito baixo,
baixo, médio, alto ou muito
alto. “Em 90% dos pontos
identificados, classifiquei
como risco muito alto, devido
às características do local”,
destaca. Segundo Vivian, este
trecho da estrada sofre
diversas influências por conta
da Bacia, além de estar
próximo a postos de
combustível, residências e
comércio.

“O trecho não tem
acostamento e pode ser
considerado como uma região
de declive acentuado, além da
intensidade do tráfego de
veículos de passeio e
caminhões. Outra questão é o
comércio do entorno, muito
próximo à rodovia, que não
deveria estar tão concentrado
no local”, denuncia. Em 2005, o
volume médio diário de
veículos era de 103 mil, sendo
que em 2006, este número
saltou para 108 mil.O número
de acidentes no trecho
também é considerado alto:
de 1998 a 2007, foram
registrados 35 acidentes.
(R.C.S)

Estudo
contempla
classes
populares

por exemplo, são necessárias qua-
tro horas, além dos procedimen-
tos pós-operatórios, que são do-
loridos” defende.

Andrea não é contra a cirurgia
plástica – acredita até que em mui-
tos é necessária –, mas questiona o
excesso. “Trata-se de um ciclo vi-
cioso. Ademais, as intervenções
estão acontecendo cada vez mais
cedo, sobretudo em jovens de 17 e
18 anos”. Segundo a pesquisadora,
a maioria dos entrevistados não
queria fazer apenas uma cirurgia,

mas sim outras duas, pelo menos.
Em um dos casos, a pessoa diante
da recusa do médico em realizar o
procedimento desejado chegou a
oferecer outras partes do corpo para
a cirurgia”, observa.

Segundo a antropóloga, uma
das causas da busca pelo corpo
perfeito está na propagação do
modelo de beleza associado ape-
nas às coisas boas. “É reforçada a
imagem de que as mulheres e ho-
mens bonitos ganham mais, são
aceitos em qualquer círculo soci-
al e ainda possuem mais oportu-
nidades na vida, sem, contudo,
informarem sobre a realidade.
Trata-se de uma abordagem mui-
to simplista”, argumenta. Este
aspecto, prossegue a pesquisado-
ra, faz com que as pessoas que pro-
curam por este tipo de interven-
ção busquem, na verdade, a me-
lhora da auto-estima, não por aca-
so uma das  justificativas mais
recorrentes para a cirurgia.

Andréa destaca que, ao contrá-
rio de outras culturas, as mulhe-
res brasileiras valorizam a apa-
rência física, inclusive como for-
ma de ascensão social. “Na cultu-
ra alemã, por exemplo, as mulhe-
res valorizam a carreira. Já na
Espanha, a família”, exemplifica.

O estudo das implicações da ci-
rurgia plástica nas classes popu-
lares, segundo Andrea, é pouco
discutida em trabalhos acadêmi-
cos. Em geral, as investigações
contemplam as classes com mai-
or poder aquisitivo pelo fato do
procedimento ser de custo eleva-
do. Ela conta que não esperava en-
contrar os mesmos sentimentos
e motivação entre os dois seg-
mentos. “Mesmo nas pessoas
com menor poder aquisitivo, o
corpo é um valor, tanto quanto
nas classes altas”, argumenta.

Dissertação investiga o papel (e implicações)
da cirurgia estética na projeção do corpo ideal
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rande parte dos condomínios fecha-
dos construídos na cidade de Va-
linhos, município da Região Metropo-

litana de Campinas, foi inicialmente apro-
vada como loteamento e não como espaço
para instalação de residenciais fechados. A
constatação foi feita pela geógrafa Veridiana
Lima da Silva em sua dissertação de mes-
trado apresentada no Instituto de Geo-
ciências (IG). Ela afirma que na década de
1970, quando foi instalado o primeiro con-
domínio da cidade, o número de loteamentos
aprovados registrados na Prefeitura do mu-
nicípio era de apenas 2%. Já no período de
1990 a 1994, o volume cresceu para 45% e,
em 1995 a 1999 – período em que se observa
a proliferação de condomínios de luxo na
cidade – saltou para 51%.

Segundo ela, isto significa que o número de
loteamentos aprovados é alto, quando na
verdade o número de condomínios é que ul-
trapassa os 50%. “Espaços que deveriam ser
comunitários e livres, podendo ser usados
por qualquer indivíduo, como é o que ocorre
nos loteamentos, se transformam em con-
domínios fechados de propriedade exclusi-
va, sem direito ao acesso da população em
geral”, argumenta Veridiana.

Sua preocupação maior seria com a mu-
dança na forma de ocupação do espaço ur-
bano de Valinhos. Ela defende a adoção de
políticas públicas que minimizem os efeitos
deste fenômeno. “A expansão dos condomí-
nios se deu de forma muito rápida sem se
pensar em uma infra-estrutura – água, es-
goto, energia – capaz de suportar o volume
de residências. Valinhos é uma cidade paca-
ta, com baixo índice de criminalidade e qua-
lidade de vida que são quesitos indispensá-
veis para a vida moderna. Isto explica a pro-

Estudo avalia impactos da ocupação
urbana desordenada em Valinhos

liferação”, argumenta.
A geógrafa aponta, no entanto, que a po-

pulação da cidade não ganha em termos so-
ciais. “A cidade perde suas características
interioranas e culturais, pois muitos apenas
moram na cidade, fugindo do trânsito e da
violência, sem ter contato com a cultura lo-
cal. Para fazer compras, estudar e mesmo
trabalhar, essa população sai para outras

cidades da região. O vínculo com o municí-
pio é mínimo”, explica Veridiana que é pro-
fessora nos Colégios Carpe Diem e São Ben-
to, em Valinhos e Vinhedo.

Um exemplo, conta a geógrafa, que foi ori-
entada pela professora Regina Célia Bega
dos Santos, é a cultura do figo, símbolo da
cidade, que está relegado a pequenas produ-
ções, uma vez que as chácaras são vendidas
para a construção de condomínios. “Os
chacareiros são freqüentemente assediados
pelos corretores de imóveis e seduzidos pela
especulação imobiliária”, lamenta.

Também cita a discordância dos números
oficiais da população da cidade. Pelo levan-
tamento do IBGE, em 2000, Valinhos teria
uma população estimada em 82 mil habitan-
tes, sendo que para a Prefeitura este número
já teria ultrapassado a casa dos 100 mil habi-
tantes. “Isto dificulta a liberação de verba
para a cidade, pois os cálculos são feitos pelos
dados fornecidos pelo IBGE”, destaca.

 Outra questão levantada no estudo trata
das transformações dos bairros em bolsões
de segurança, o que acarreta o fechamento
de determinadas ruas para impedir o aces-
so de veículos e a construção de guaritas de
segurança. Para Veridiana, este tipo de ação
é um exemplo claro de apropriação do espa-
ço público. “Às vezes, o indivíduo tem que
contornar um muro ou ruas por 800 metros
para chegar ao seu destino. A questão é mais
social do que jurídica”, esclarece.

A pesquisadora acredita que tanto os con-
domínios quanto os bolsões trazem na sua
concepção as idéias de segregação e de alie-
nação. “A pesquisa indicou que 95% dos
moradores não estão preocupados com os
demais. A característica é o individualis-
mo”. (R.C.S)
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