
Debate sobre o mal-estar envolvendo corpo, alimentação e 
beleza na contemporaneidade 

 

Em 2011, a organização AnyBody promove o evento Endangered Species (Espécie em Risco de Extinção) em várias 

cidades do mundo. O objetivo é discutir o mal-estar que paira sobre os nossos corpos, a nossa alimentação e as 

nossas noções e padronizações de beleza. Em São Paulo, o evento ganha forma de uma mesa-redonda intitulada 

Corpo, Mercadoria e Cultura organizada pelo multidisciplinar grupo Corpo e Cultura. 
 
 

Neste ano em que se celebra os 100 anos do Dia Internacional da Mulher, a organização 

AnyBody está promovendo o evento Endangered Species (Espécie em Risco de 

Extinção) nas cidades de Londres, Melbourne, Buenos Aires, Nova York e São Paulo. O 

objetivo do evento global-local é aumentar a consciência em relação às questões do 

corpo, chamando atenção da mídia, de políticos, da indústria da moda, de intelectuais, 

de ativistas e dos indivíduos em geral.  

 

Em São Paulo, o Endangered Species está sendo organizado e promovido pelo 

grupo Corpo e Cultura, uma associação de profissionais de diferentes áreas – 

Psicanálise, Nutrição, Moda, História e Comunicação Social – que, de maneira 

independente, já se dedicam ao estudo e à reflexão sobre as temáticas corporais e 

alimentares.  

 

No dia 8 de abril, o Istituto Europeo di Design (IED-SP) sediará a mesa-redonda Corpo, 

Mercadoria e Cultura, que abordará o atual mal-estar que paira sobre os nossos corpos, 

a nossa alimentação e as nossas noções e padronizações de beleza. 
 



Endangered Species (Espécie em Risco de Extinção): Corpo, Mercadoria e Cultura 
 

Data: 8 de abril 2011 – sexta-feira 

Horário: Das 19:30 às 22:30 horas 

Local: Istituto Europeo di Design - São Paulo (www.saopaulo.ied.edu.br) 

Rua Maranhão, 616 – Higienópolis 01240-001 – São Paulo – SP – Brasil 

Inscrição gratuita: contato@corpomercadoriaecultura.com / 11 3022 9356 (Fernanda) 

Para maiores informações: www.corpomercadoriaecultura.com 

Programação 

19h30-20h: Recepção, registro de dados para cadastro e coffee-break para os 

participantes 

20h-20h30: Apresentação do evento - Sílvia Rocha 

20h30-22h30: Mesa 

Coordenador da mesa: Felipe Crivelenti 

1) Fernanda Timerman – Ditadura da Beleza: busca da identidade através do corpo. 

2) Wanessa Asfora – Dieta, saúde e comida no Ocidente pré-Moderno  

3) Daniel Hamer Roizman - Efeitos da captura do corpo pela tecnologia  

4) Luciana Saddi – Corpos perfeitos, imagens fantásticas e mal estar permanente: a 

mentalidade de dieta  

5) Miriam Tawil - Mundo Fashion – Modelos e Bastidores  

22:30 horas: Encerramento – Marina Massi 
 

http://www.saopaulo.ied.edu.br/
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