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3. CULTURA DO CORPO NO CORPO 

 

Morin (1996) defende a necessidade de se incluir a cultura na formulação de qualquer 

teoria, e que esta deve ser analisada a partir da sociedade em que emerge. Como exemplo o 

autor discute a construção do conceito de energia formulado ao longo do século XIX pela 

comunidade científica. A partir do conhecimento acumulado sobre força e trabalho formulou-

se o conceito de energia, conceito este construído, porque até então era impossível observar a 

energia em seu estado puro, isto só era viável através das suas manifestações físicas. É sem 

surpresa que observamos seu surgimento numa sociedade em processo de industrialização, 

onde a necessidade da energia para a implementação do avanço industrial era emergente. 

 Em contrapartida o autor critica o determinismo da sociologia do conhecimento que 

condiciona a produção do conhecimento à sua condição sócio-histórica. Parece contraditório, 

mas Morin (1996) esclarece que esse determinismo social só é verdadeiro quando partilhado 

com o conformismo, normas, paradigmas e padrões dominantes. Esta situação caracteriza 

para o educador um imprintig cultural. O imprintig, na verdade, é uma marca ou característica 

que os animais adquirem nas suas primeiras fases de desenvolvimento. Importando este 

conceito para o desenvolvimento social dos seres humanos vamos encontrar uma sucessão de 

ocorrências de imprintig ao longo do nosso desenvolvimento. 

Em primeira instância nas famílias, depois nas escolas e principalmente, de acordo 

com o autor, nas universidades onde o imprinting é materializado através dos dogmas e do 

determinismo cultural que atingem também o meio científico. Porém, é preciso admitir que há 

inovações, resistências e revoluções no conhecimento, o que aponta para zonas fracas deste 

imprinting, onde um desvio pode tornar-se tendência.  
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Gilbert Durand (1994) apresenta uma idéia similar ao afirmar que quando um pólo 

atinge seu ponto de saturação, começa o afloramento do pólo que estava reprimido, surgindo 

assim as escorrências. Estes conceitos de desvios que se tornam tendências ou as 

escorrências, vão de encontro à discussão que inicio agora sobre as transformações corporais 

que hoje presenciamos na sociedade ocidental: uma que não mede esforços para atender aos 

padrões culturais e outra que aponta para a escorrência nas zonas fracas de imprinting. Vale 

ressaltar que ambas fazem do corpo o lugar da representação estampando na carne e na pele 

adesão ou resistência ao padrão atual.  

Não pretendo descrever a relação entre corpo e história e situar o corpo-modelo de 

cada época, tantas vezes descrito, de forma tão competente, sob vários recortes pelos mais 

diversos autores (ECO, 2004; BERGER, 2006; SOARES, 2001, entre outros). Mas assim 

como sabemos que os corpos, objetos de desejo de cada período, refletiam o discurso 

dominante de então, não desconhecemos também que estes corpos ditos ideais eram minorias 

numéricas, novamente minorias contidas na identidade a serviço de uma idéia que se 

pretendia disseminar. Em todas as épocas tivemos uma maioria de corpos dissonantes: 

gordinhas, magrelas, pessoas com problemas de postura congênita ou adquirida, dentes 

imperfeitos, e para qualquer parte do corpo onde se detivesse o olhar haveria (há) uma 

“imperfeição”.  

O corpo parece ter sido frequentemente um lugar de escorrências, porque ainda que se 

deseje corresponder ao discurso vigente parece uma tarefa titânica modelar a carne, seria o 

conatus agindo? Ou seria a hipótese levantada por Keleman (1999) de que corporificamos 

cada vez mais imagens externas sem ressonância interior?  

Para este autor a identidade está relacionada à forma corporal herdada, ela indica quem 

você está destinado a ser, a constituição que exibimos reflete um símbolo emocional do self. 

Baseado nesta hipótese Keleman lança mão de tipologias para caracterizar os seres humanos, 
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subdividindo-os em três “tipos míticos”: endomorfo, descrito pelo autor como corpos em 

formato de pêra, ligados aos mitos dos fundadores de comunidades agrícolas com um 

temperamento orientado para o cuidado e a intimidade. São pessoas determinadas, gregárias, 

lentas na movimentação, viscerais e que possuem apetite para o contato. O mesomorfo 

pertence à tipologia rica em recursos motores, um corpo forte voltado para a ação, originário 

dos mitos dos caçadores e guerreiros possuem temperamento inquieto, são realizadores 

práticos. E finalmente o ectomorfo, de aparência longilínea e de temperamento voltado para 

coletar informações. Ligado aos mitos dos sábios e dos ascetas esta tipologia favorece os 

conspiradores, os sensitivos acumuladores incansáveis de informação. Não há indivíduos que 

expressem uma tipologia pura, mas há a predominância de uma delas (herdada) manifesta no 

cotidiano de cada um, a questão é se aceitamos a imagem herdada e a vivemos em sua 

plenitude ou se a rejeitamos e nos adequamos às imagens externas. Posto dessa forma parece 

tratar-se de uma epistemologia genética, mas o autor discorre sobre o mito do corpo 

abandonado, um corpo a serviço dos propósitos da mente. A crítica de Keleman repousa sobre 

a organização social em que vivemos hoje que transformou a imagem, uma idéia, um símbolo 

em natureza. Para ele, essa tendência atingiu o corpo também, por isso vivemos a imagem do 

corpo e não o corpo. 

 Se vivemos a imagem do corpo é necessário que ela seja modificada, 

permanentemente atualizada. Sant´Anna (2001) aponta que na atualidade temos indivíduos 

tentando liberar seus corpos dos vínculos morais, religiosos, geográficos e até genéticos, 

soltando a pele do corpo regrado para assumir a pele que lhe aprouver, independente do seu 

patrimônio cultural ou genético. Para tanto lançam mão de todo aparato disponível que vai da 

utilização de cosméticos às intervenções cirúrgicas. A autora levanta uma questão importante 

ao afirmar que embora o desejo pela aquisição de saúde e juventude tenha sido comum a 

todas as épocas, é na atualidade que esta idéia penetra com mais força concomitantemente à 
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banalização do cotidiano, “os limites do que é certo ou errado, falso e verdadeiro, natural e 

artificial foram completamente relativizados”. (SANT´ANNA, 2001, p. 18). 

Sant´Anna elabora quatro hipóteses para justificar esta tendência, mas seja qual for a 

possibilidade levantada o desejo de controlar o corpo aparece de forma recorrente, o que 

reflete a tentativa de cada indivíduo em corresponder à ideologia subsumida. Refiro-me aqui à 

ideologia1 como articulação de idéias e crenças e não como a sistematização de idéias para a 

luta política.  

A primeira hipótese levantada por Sant´Anna (2001) é a do corpo como último 

território a ser explorado. Nesta concepção o corpo seria o último reduto natural a ser 

explorado pela cultura, uma vez que não há mais espaços a serem desvendados no planeta, o 

interior do corpo é o próximo objeto de exploração. No entanto Sant´Anna alerta para a 

conseqüência desta tendência, pois quanto mais partes do corpo são objetos de investigação, 

maior o interesse comercial sobre elas, maior o comércio do corpo e produção de seres 

transgênicos.  

Na segunda hipótese, o corpo é considerado a última coisa que o indivíduo possui, o 

lugar onde ele pode exercer sua liberdade de transformação. Numa sociedade de mudanças 

tão velozes de padrões e atitudes, a prova de que se possui um corpo é poder exibir uma 

aparência que se deseja em cada momento. Nesse sentido a diferença entre o que se é 

corporalmente, e o que se pretende ser é gerador de angústia. 

A próxima hipótese defende que o corpo reflete a identidade do sujeito, mas não como 

a concepção de Keleman (2001) de imagem somática herdada. A autora avança sobre o 

conceito referindo-se à identidade que se almeja. Nesta sociedade o corpo adquiriu tamanha 

                                                 
1 Chauí (1997) atribui o senso comum social à elaboração intelectual realizada pelos formadores de opinião: jornalistas, professores, artistas, 

etc. que descrevem o mundo sob a ótica da classe social a qual pertencem, a classe dominante, segundo a autora. Na incorporação desta 

elaboração pelo senso comum social temos a ideologia, onde o ponto de vista de uma classe social se torna o ponto de vista de toda 

sociedade, este é o sentido pretendido aqui. 
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importância, que é através da imagem somática que se identifica o que cada um quer mostrar 

da sua subjetividade.  

Paradoxalmente as transformações corporais podem trazer um afastamento da 

verdadeira identidade, o corpo se torna um espaço onde se reflete (esboça?) a identidade a 

qual o sujeito gostaria de pertencer a fim de garantir seu lugar no mundo, o mundo dos 

estabelecidos. 

Sant´Anna (2001) conclui a discussão da tendência às transformações corporais 

fazendo uma análise das correntes que são contra a “top modelização” absoluta. A partir dos 

anos 60 surgiram movimentos de contestação da homogenização das aparências, a juventude 

eterna e a respectiva exploração comercial, antimoda, body art e “modernos primitivos” são 

algumas destas tribos.    

 

3.1 Movimentos de resistência 

 

Encontramos os protestos mais radicais nos “modernos primitivos”, que tem como 

referência Fakir Musafar (LE BRETON, 2003). Trata-se de artistas que fazem do corpo sua 

tela, seu mármore na tentativa de unir corpo orgânico e corpo artístico a fim de denunciar 

coações sociais, sexuais e identitárias. 

Outro ícone, desta vez da body art, é a artista plástica e professora da escola de Belas 

Artes de Dijon na França: Orlan. Através de cirurgias, ela faz do seu corpo um lugar de debate 

para a sociedade a fim de repudiar o que é imposto à humanidade em relação à corporeidade. 

Villaça e Góes (1998) a partir da transcrição de um seminário realizado em Paris, com 

a participação de Orlan, levantam uma interessante discussão sobre a relação que a artista 

estabeleceu com o próprio corpo. Nesse seminário, ela discorreu sobre as implicações 

místicas, cirúrgicas, artísticas e psicanalíticas da sua obra. Para estes autores o fato de Orlan 



Cultura do corpo no corpo 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

37 

criar sobre a própria carne e poder se ausentar da sua representação faz dela não um 

estereótipo, mas um arquétipo, esta inferência dos autores está baseada no seguinte trecho da 

transcrição do depoimento de Orlan (VILLAÇA; GÓES, 1998, p. 68):  

[...] Ser narcísico não é tão fácil, quando não se trata de mergulhar e 
se perder em sua imagem, mas de ver verdadeiramente, colocando-se 
à distância, a fim de criar neste intervalo. 
 
 

 
Figura 2. Orlan 

 

Este tipo de escorrência me parece um tanto fabricada, porque ainda que se aproxime 

do monstruoso permanece no campo da espetacularização. Em tempos de exposição maciça, 

fabricar o diferente é motivo de atenção, adesão de simpatias ou até de repúdio, mas a 

atribuição de sentidos dada a estas manifestações difere da atribuição dispensada às situações 

estigmatizantes.  

Citamos algumas tendências reunidas em tribos, grupos formados em torno de uma 

idéia e nos quais seus integrantes partilham suas crenças e usufruem desta pertença. Por que 

não encontramos grupos de obesas, portando siglas como MT52 (mulheres de tamanho 52) 

que se encontram semanalmente para conversar, cozinhar ou simplesmente para realizar um 

tour pelos restaurantes com palavras de ordem estampadas nas camisetas sou gorda e daí? 

Com certeza muitos responderão que isto não acontece porque seria um absurdo incentivar ou 

estimular um hábito que agravaria a saúde destas mulheres. Discurso proferido, talvez, por 
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pessoas que se reúnem frequentemente para consumir álcool, fumar charutos ou qualquer 

outra conduta aceita.  

As próprias obesas não reivindicam este espaço, parece que elas partilham o desejo de 

Orlan de se colocar à distância deste corpo, aquele refletido no espelho é um outro que ela não 

reconhece como seu. Muitas alunas relatam que ao se depararem com o espelho olham apenas 

os olhos, algumas observam os cabelos também, “prefiro não ver aquilo”. A propósito, ao 

considerarmos o que foi descrito aqui sobre os processos de formação de imagem é 

impossível para estas mulheres, para Orlan, ou para quem quer que seja, criar este intervalo, 

esse distanciamento do corpo, fabricar uma representação que não emerja da reunião deste 

corpo-cérebro imerso na cultura em que vive. Este recurso nos remete aquele tipo de 

representação que já foi descrito aqui, o “como se”, que recruta um número menor de 

circuitos com uma participação diminuída do corpo. Keleman (1999) exemplifica a ineficácia 

da priorização deste tipo de acesso ao citar um sujeito que diz para si mesmo: eu vou ser um 

sucesso. O autor esclarece que este sujeito até pode ter como referência uma imagem externa, 

ele vê algum estudioso que obtém sucesso e pensa, tenho que estudar. Mas para efetivar esta 

representação ele terá que “sentar, pegar o livro e o lápis.” (KELEMAN, 1999, p. 64). Ele 

vai denominar este processo como imagem operativa.  

Voltando ao texto de Sant´Anna, (2001) a autora esclarece que hoje no lugar 

emanciparmos os corpos tendemos a nos emancipar dos corpos. No momento em que este 

corpo estaria livre das exigências da alma, da ideologia, dos moralismos, ele se sente 

obsoleto, inadequado, não por ser “novamente” inferior à alma, mas por não poder 

acompanhar as atualizações de imagem que recebemos como modelo quase que diariamente. 

Ao analisarmos outras sociedades encontramos as marcas corporais como identidade 

de pertença. Costa (2003) cita o estudo de Denis Bruna sobre os costumes ligados ao piercing 

e constata que na África, por exemplo, o piercing, as pinturas e mutilações servem para cobrir 
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o corpo do indivíduo, pois o corpo nu precisa ser marcado para existir, para além do 

ornamento representar  reconhecimento social e religioso. Vimos também no já citado estudo 

de Goffman (1978) que os gregos usavam marcas corporais para designar marginais. Se 

houve uma tendência em relativizar os costumes, relativizar o que é certo e o que é errado, 

parece estranho que a sociedade ocidental tão tolerante e receptiva a certas mudanças 

comportamentais ainda guarde tanto desconforto em relação a tatuagens, piercings e marcas 

corporais fabricadas. 

Na análise de Bruna (2001 apud COSTA, 2003) isto se dá pela representação de corpo 

do Cristianismo. As marcas corporais que identificavam o judeu (as mulheres judias eram 

obrigadas a portar brincos), a prostituta, o leproso, etc, situava-os à margem da prática cristã, 

pois feriam a representação corporal do imaginário de então, onde o homem seria a imagem e 

semelhança de Deus. Desta maneira, a partir desta época há uma sacralização do corpo, e o 

mal estar contemporâneo em relação a estas práticas permanece no campo da marginalidade 

por estar mais próximo da mutilação do que da ornamentação. 

No entanto, assistimos a uma crescente adesão a estas práticas, especialmente nas 

classes de pessoas mais jovens. Para Bruna (2001) o Outro que causava aversão agora 

surpreende e maravilha, provavelmente pela coragem de transgredir no objeto-sujeito de 

maior status na atualidade: o corpo. Interessante notar agora uma construção identitária 

naquilo que distingue, o estigma assume outra significação.  

Para Costa (2003) tatuagens e piercings produzem um building que reconstitui a 

imagem corporal. É a exterioridade do Outro que está no discurso social, e voltando à questão 

da constituição do olhar do Outro, pode haver, neste momento, uma inclusão desta  

_______________ 
BRUNA, D. Piercing: sur les traces d´une infamie médiévale. Paris: CERF, 2001. 
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exterioridade no funcionamento do próprio corpo, contribuindo para o aparecimento das 

identificações.  

 

 
Figura 3. Body modification implantes 

 
 

 
Figura 4. Body modification 
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       Figura 5.  Primitivos modernos 

 
 

 
Figura 6. Body modification implante 
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                      Figura 7. Técnica de escarificação 

 
 

 

 
Figura 8. Escarificação sem definição de forma 

 

 

    
Figura 9. Escarificação 
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3.2 Medicalização e Identidade Corporal 

 

Mas há também as marcas corporais feitas não pela identificação com a diferença, mas 

com a identidade. Hoje, homens e mulheres não medem esforços para corresponder aos 

padrões de beleza. No início deste texto citei os dados de Ana Castro (2003) que mapeiam a 

indústria da beleza, o número de intervenções cirúrgicas estéticas no Brasil, que no ano de 

2003 já ultrapassava os americanos, mas os últimos dados são ainda mais alarmantes. 

Publicada em 03 de outubro de 2007, uma matéria do Jornal do Brasil alega que o brasileiro 

gasta cerca de R$ 4,5 bilhões por ano em cirurgias plásticas, sendo que a lipoaspiração 

responde por mais da metade destes valores.  

A prova do sucesso deste “negócio” é a realização do I Congresso Brasileiro de 

Empreendedorismo da Beleza juntamente com o evento Estética in Rio que, segundo a 

divulgação do evento, contará com um temário científico completamente voltado para o 

interesse dos profissionais da área da medicina estética. 

Se a busca do belo esteve e está presente em todas as sociedades, recorro novamente a 

Sant´Anna (2001) para buscar o início da medicalização da beleza. No artigo sobre ética e 

cultura corporal, onde descreve o percurso histórico das imagens no mercado midiático em 

relação ao corpo, a autora observa que apesar da generosidade dos decotes e transparências 

dos anos 20, a valorização do corpo feminino ainda era vista com reservas, assunto para 

médicos. Nesta época a mulher poderia se embelezar, mas sem exagero, a beleza era um dom 

divino, não o resultado de intervenções para fins estéticos. 

Já na década de 30 iniciou-se uma interpretação científica para a falta de beleza, 

portanto curável e sujeita aos motes publicitários. Aqui começa a defesa de mudança da 

natureza das aparências. É o início dos concursos de misses e de uma beleza que pode ser 

produzida e premiada. A partir disto, a mulher menos agraciada pelos dons divinos de beleza 
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deixa de ser vítima do acaso para ser a única responsável pela sua aparência. Nesse momento 

a indústria de cosméticos ganhou força crescente a ponto de se tornar multinacional na década 

de 50, como a Avon. Com esse conceito de beleza que pode ser produzida, cada vez mais a 

medicina interveio na concretização do desejo de ser bela, mas para tanto era necessário 

adotar critérios para definir o que é belo, o que é normal e o que é patológico a fim de 

justificar as intervenções. 

A desvalorização crescente da nossa moeda nas últimas décadas trouxe 

empobrecimento ao país afetando toda a classe trabalhadora, incluída aí a classe médica 

(guardadas as devidas proporções). Embora o declínio sócio-econômico em algumas vezes 

venha acompanhado da perda de prestígio, no imaginário social a figura do médico e a 

medicina como ciência ainda gozam de muita credibilidade. A sociedade tende a incorporar 

os discursos médicos como dogmas é o que Nogueira (2003) vai apontar como uma redução 

da autonomia dos sujeitos em direção a uma heteronomia assumida pelas competências 

técnicas e expertises. 

Num artigo da Revista Interface denominado “a medicalização da beleza”, Poli Neto e 

Caponi (2007), nos dão uma direção para compreender como a medicina justificou as 

alterações corporais esculpidas em intervenções cirúrgicas com objetivo puramente estético. 

Os autores investigaram como a Cirurgia Plástica Estética aborda a aparência através da 

análise de discurso de cento e trinta artigos das revistas Aesthetic Surgery Journal e Aesthetic 

Plastic Surgery, em 2003 e 2004. 

O recorte selecionado pelos autores discute como a cirurgia plástica estética vê seu 

objeto de estudo e de intervenção no que se refere aos padrões de beleza e como compreende 

a demanda da população pelas correções estéticas.  
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Os autores observam que em outras épocas da história a medicina também se 

pronunciou sobre a beleza, mas é somente na atualidade que ela aparece como objeto único e 

central de uma área médica. No levantamento histórico do artigo vemos nos séculos XVIII e 

XIX a beleza feminina associada à maternidade com formas arredondadas, naquele momento 

a medicina acreditava que a beleza ideal da mulher era aquela que representava sua função 

primordial: parir.  Sobre esta questão Chauí (1997), alerta que o lugar que foi atribuído à 

mulher na sociedade levou em conta o lugar masculino, que era o do domínio, da autoridade e 

do poder, cabendo à mulher o lugar da subordinação, da função complementar. Obedecendo à 

lógica de que quanto mais filhos mais força de trabalho e mais efetivo para a guerra (fato que 

aumentava o poder do chefe de família e chefe militar), a função reprodutora tornou-se 

essencial, o que culminou com a designação da mulher para a maternidade. 

Já no final do século XIX e início do XX acompanhando o discurso médico-higienista, 

a beleza se associa aos valores da moral católica, qualquer procedimento que excedesse a 

limpeza e a cultura física era motivo de moral duvidosa, a beleza era um dom divino, como já 

citado anteriormente no texto de Sant´Anna.  

Neste contexto as cirurgias plásticas para meros fins estéticos eram tidas como imorais 

pelos próprios médicos, e somente a partir da mudança da conotação de beleza pela sociedade 

é que a cirurgia plástica alcança o prestígio atual. Mas se considerarmos que o conhecimento 

médico se constituiu a partir de uma teoria para o tratamento das doenças, prevenção e 

diagnóstico sob o rigor científico faz-se necessária uma readequação desse discurso para que 

se possa construir uma Medicina da Beleza.  O questionamento de Poli Neto e Caponi (2007) 

é compreender como, dentro desta racionalidade, a beleza física pôde se inserir uma vez que 

não pertencia à classificação de patologia ou anormalidade. 

Estes são tempos em que a medicina se presta a realizar cirurgias que apaguem traços 

étnicos como olhos puxados e narizes largos, procedimentos que aproximem o sujeito da 
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aparência caucasiana. Os cirurgiões plásticos de hoje têm estilo, assim como os designers, por 

isso vemos tantas pessoas na mídia com semblantes tão semelhantes. Somos todos iguais 

perante a Deus e à cirurgia plástica. Mais uma vez encontramos movimentos na direção do 

estabelecido e distanciamento do suposto atributo depreciativo, mas voltando à medicina no 

artigo supra citado, a grande justificativa para estas intervenções é a melhora da auto-estima 

do paciente, discurso proferido de maneira recorrente nos diversos programas de cirurgias 

plásticas exibidos nos canais pay per view, onde pacientes em seus depoimentos condicionam 

a continuação de sua existência à realização da(s) cirurgia(s). 

Poli Neto e Caponi (2007) não encontraram nos artigos definição para auto-estima, 

mas depreenderam que se trata de um bem estar, uma avaliação positiva de si mesmo, 

conteúdos do campo da psicologia, o que daria à intervenção cirúrgica status de reparação 

psicológica. Segundo os autores este foi o mote para a antiga Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Plástica Estética e Reparadora tornar-se Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, admitindo 

que lidam com reparações físicas e/ou psicológicas.  

Poli Neto e Caponi (2007) reproduzem, em seu artigo, um trecho de Gonçalves (2001, 

p. 14) que ilustra esta idéia: 

[...] Na clínica particular, os médicos podem levar em conta também 
a reparação psicológica do paciente, podendo colocar em prática 
aquele conceito de cirurgia plástica mais abrangente, em que toda 
cirurgia estética é reparadora, pois repara “problemas psíquicos” 
(traumas, inibições, complexos) e não apenas aqueles fisiológicos. 

 

 Os autores apresentam outros ecos da mesma idéia em alguns editoriais das revistas 

analisadas, onde a cirurgia plástica aparece como alívio para algum sofrimento psíquico. 

Assim o tema da aparência física vai sendo incorporado à racionalidade médica, embora não 

se investigue a gênese desse sofrimento psíquico e sua relação com a dissonância do padrão 

de beleza.  Desta forma, envelhecer, ter um nariz um pouco maior ou estar fora do peso pode 



Cultura do corpo no corpo 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

47 

também discordar da norma biológica, e uma vez que haja um desconforto ou ameaça à saúde 

física e psíquica de um paciente, ali a medicina deve intervir.   

 Assim como não responsabilizamos a mídia pela angústia causada nas mulheres 

obesas por não corresponderem ao padrão estético vigente, também não podemos 

responsabilizar a medicina. No entanto, na constituição deste universo simbólico é importante 

ressaltar as contribuições das diversas áreas no processo de internalização do estigma vivido 

por estas mulheres. Uma vez que a medicina, ciência que goza de grande audiência e 

credibilidade, se presta a medicalizar a estética, por um lado, funciona como reforço para a 

obsessão da aparência, pois a naturaliza, e por outro ressalta os atributos indesejáveis. O 

questionamento que emerge do que foi discutido até então, é de que maneira a imagem 

corporal será afetada por este conjunto, e é isso que tentaremos demonstrar no próximo 

capítulo. 

 
 


