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1 INTRODUÇÃO

O corpo em movimento é um corpo de significados. A sua compreensão

em uma sociedade é a sua aculturação, é a linguagem que se traduz em gestos e

expressões. Entender o corpo, ao longo da história, é entender o seu relacionamento

com a teia de significados (FIGUEIREDO & SANTI, 2002) presentes na sociedade.

Para este estudo do corpo na virada do século XXI, foi necessária uma

reflexão histórica, principalmente do século XX, em que muitos acontecimentos

marcaram o processo de significação corporal, e a formação de conceitos

(FIGUEIREDO & SANTI, 2002). Este estudo teve como objetivos entender, refletir e

analisar os conceitos corporais na virada do século XXI, na sociedade ocidental, e

evidenciar perspectivas deste fenômeno.

O primeiro capítulo traz uma revisão histórica do século XX até a virada

do século XXI (CAMPOS, 2002; CATELLI, 1993; HOBSBAWN, 1995; SEVCENKO,

1992, 1998a, 1998b, 2001). Através dessa revisão, ressaltaremos momentos em que

a concepção de corpo e os próprios corpos (fisicamente) sofreram mudanças

significativas.

No início do século XX, o dinamismo gerado pela Revolução Científico-

Tecnológica promoveu um movimento eletrizante ao corpo. Os desenvolvimentos

trouxeram novas sensações e experiências (SINGER, 2001), tanto na Europa quanto

no Brasil (FAUSTO, 1999). Os modismos intitulados pelo cinema garantiram ao corpo

uma nova roupagem e um destaque expressivo. Por certo vigiados por entidades

governamentais e pela mão castradora da religião. Entretanto, a educação do físico

era a garantia de saúde, disciplina e ordem.

O golpe das duas grandes guerras (CONTIER, 1995; HOBSBAWN, 1995)

daquele século sobre o corpo deixou marcas profundas, e promoveu uma reviravolta

no modo de olhar para a vida e para os corpos. As mortes, as mutilações, a

eutanásia, os campos de concentração, acabaram, definitivamente, com a

empolgação do início do século e foram motivos de reflexão frente ao tratamento

despojado à vida humana. A expansão dos ideais capitalistas e a disputa de poder

foram as forças motivadoras de um período de conflitos e catástrofes. Ao corpo

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


2

restou a lembrança e a esperança de dias melhores, o que rendeu muito trabalho e a

entrada da mulher no mercado, como forma de compensar a mão-de-obra masculina

perdida durante as guerras.

Corpos sufocados pelo trabalho, pela guerra, pela religião e por tantas

outras esferas sociais reivindicavam, agora, um novo tratamento e sensações que

pudessem recompensar uma metade de século extremamente dolorosa e castradora.

A Revolução Juvenil (HOBSBAWN, 1995) que se espalhou pelo mundo, utilizou-se

das drogas, do sexo e do ‘rock in roll’ como afronta a todos os valores morais que

reprimiram os corpos. A liberdade que se buscava foi conseguida, contudo,

radicalizada. A aparência do corpo ganhou contornos e acessórios, além de novos

comportamentos (sexuais).

Os anos que se seguiram foram marcados por novos intuitos e costumes.

Uma geração regada à coca-cola e aeróbica foi chamada de geração saúde. As

práticas de exercícios físicos modelaram o corpo, ressaltando seus benefícios. Os

meios de comunicação em massa exploraram a imagem do corpo para o consumo de

materiais e produtos de modelagem e padronização. Aos poucos, a aparência dos

corpos ganhou mais importância do que os objetivos de saúde.

As últimas décadas do século XX intensificaram a nova concepção de

corpo: belo, jovem e vistoso. O desenvolvimento das ciências promoveu novas

chancelas e possibilidades. Os estudos genéticos (RABINOW, 1991; SFEZ, 1996) e

as cirurgias plásticas formaram uma parte do imenso leque de oportunidades para

alcançar os ideais de beleza e de sensualidade. As tecnologias, como o computador

e a internet, individualizaram ainda mais os interesses e as relações entre as

pessoas. O narcisismo foi a grande vedete da virada do século XXI, num processo

que vinha se desenhando desde a liberação dos corpos pelos movimentos da década

de 1960, na busca pelo prazer ‘a qualquer preço’.

Com tantos movimentos corporais observados durante a revisão histórica,

o segundo capítulo debate três concepções corporais que se fizeram ‘visíveis’ ao

longo do século XX. Corpos repletos de subjetividade (FIGUEIREDO & SANTI, 2002)

inseridos e moldados pela cultura.

As crenças e os misticismos sempre estiveram presentes na história do

ser humano e foram, por muito tempo, determinantes de comportamentos e atitudes
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corporais. Entretanto, o avanço da ciência colocou por terra preceitos até então

firmadores de suas crenças. No início do século XX os corpos conflitavam-se com a

dualidade: corpos resignados e corpos em movimento, em decorrência das inovações

científico-tecnológicas. O século XX trouxe muitos conflitos a esses corpos,

proporcionando a sua libertação gradativa da mão castradora da religião. A esse

corpo revestido de mistérios e ‘enclausurado’, chamamos “corpo tabu”.

O desenvolvimento socioeconômico trouxe muitos benefícios ao ser

humano, mas também uma banalidade e uma ambição ilimitada que desembocaram

nas duas grandes guerras mundiais. Nelas, os corpos se viram arrebatados pela dor,

sofrimento e mutilação gerenciados pela mão da ação nazista e do sistema

capitalista, e utilizados como instrumento. Foi um momento que levantou reflexões

frente à manipulação de vidas humanas (e seus corpos) como meio, ou como já

citamos, instrumento para conquista de determinados objetivos.

Os corpos viram-se no direito de reivindicar uma vida mais prazerosa.

Corpos que, durante aquele período foram moldados pela religião e estratégias

políticas e econômicas buscavam, à sombra de um ideal, a sua libertação. Foi regada

a sexo, drogas e rock in roll que a libertação se fez acontecer. Ao corpo não havia

mais restrições, nem de vestimenta, nem de comportamentos - uma destruição total

dos valores morais e sociais. A ele chamamos “corpo identidade”. Aquele momento

foi decisivo para a constituição dos momentos seguintes do corpo e de suas

concepções.

No terceiro capítulo, no qual tratamos das concepções de corpo na virada

do século XXI, e suas perspectivas na sua evolução, nos deparamos com corpos

marcados por um século de história e acontecimentos, principalmente envolto pelo

capitalismo e pela mão frígida da tecnologia. As novas concepções de corpo da pós-

modernidade (HARVEY, 1994; LYOTARD, 1986) se caracterizaram pelo incontestável

individualismo narcisístico, um exacerbado olhar para si.

O capitalismo do início do século XX, produtor de bens de consumo para

suprimento das necessidades humanas, utilizou-se do corpo durante todo o século,

para o aumento do consumo desses bens e de produtos que o moldavam de acordo

com os padrões instituídos pela sociedade. Todavia, em conseqüência dos

desenvolvimentos científicos do final daquele século, o capitalismo tomou o corpo
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como um produto, um objeto de consumo (BAUDRILLARD, 1995), podendo assim ser

consumível. Ao mesmo tempo e conjuntamente a isso, a estética (BAUDRILLARD,

1990, 1995; HARVEY, 1994) tomou conta das narrativas, e envolveu todas as ações

humanas. Ela fez reinar o corpo imagem, reflexo das modelações e dos padrões

instituídos pela beleza (pela sociedade). A insegurança proveniente de um

desenvolvimento rápido e de mudanças corporais incontroláveis tornou-se o

sentimento do novo século.

O quarto e último capítulo traz uma discussão sobre a formação desses

novos corpos e suas perspectivas para um século que se inicia. Mas, que controle

temos sobre esses corpos? BAUDRILLARD (1991a, 1991b, 1996) levanta uma

discussão sobre a inexistência desses corpos e da sedução, sendo reestruturados e

reinventados pelo processo de simulação (realização psíquica). Dois pilares

sustentam os novos corpos: a beleza e a sexualidade, constituindo o seu estado

imagético.

O corpo ganhou a tão sonhada liberdade, após séculos de repressões

morais, sociais, culturais e tecnológicas, mas, de alguma forma, se acorrentou às

alienações psíquicas da insegurança da sua existência. O ser humano tem

caminhado sobre uma corda bamba, contudo a busca pelo equilíbrio tem sido uma

constante.

2 MOMENTOS DO CORPO – SÉCULO XX

No início do século XX, o mundo tinha suas atenções voltadas para a

Europa, reconhecido continente, onde se encontrava o pólo de desenvolvimento

econômico, político e científico. As elites literária e artística ditavam a tendência da

moda, da ciência e da educação.

A “Revolução Científico-Tecnológica”, também chamada “II Revolução

Industrial”, que aconteceu no final do século XIX, na Europa, promoveu um grande

avanço nas questões tecnológicas e científicas da sociedade ocidental. As

descobertas científicas relacionadas aos processos produtivos (eletricidade,
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derivados do petróleo); produção e conservação de alimentos por conta do

desenvolvimento da microbiologia, bacteriologia e bioquímica; o controle de

moléstias, natalidade e longevidade, pelo desenvolvimento da farmacologia e da

medicina (SEVCENKO, 1998a) foram acontecimentos que, por mais que sejam

apontados pela história contemporânea como acontecimentos isolados, tiveram

impactos prolongados na concepção de corpo do ser humano ocidental, desde o

início de 1900 até os dias atuais.

Os avanços ocorridos antes da virada de século geraram na população

européia e mundial um clima de otimismo e excitação, pois sugeriam o clarear de um

novo período na história. Estes eventos desafiavam a fé supersticiosa de que o

mundo acabaria em 1900, e enchia de esperanças aqueles que se dividiam entre a

crença e a ciência (GUEDES, no prelo).

As diversas conquistas científicas e produtivas exigiram das cidades

européias uma reestruturação urbana. A sanitarização, por exemplo, era exigida por

questões emergenciais de bem-estar público. Essas adequações não se referiram

apenas a questões sociais de interesses políticos. As mudanças se fizeram de

maneira significativa, com mudança de mentalidade e de simbologia com relação às

concepções de higiene pessoal e de ambiente saudável. Por outro lado, o

crescimento repentino e desordenado das metrópoles, causou problemas ao fluxo

produtivo do capitalismo industrial (transporte, circulação de mercadorias, mão-de-

obra) e à integridade social, em decorrência do perigo das epidemias (CAMPOS,

2002), as quais muitas vezes não recebiam o devido tratamento por causa dos

dogmas cristãos.

A fé e a experiência coexistiam enquanto dois conceitos filosoficamente

opostos e, ao mesmo tempo, complementares, posto que a ciência do século XIX era

quase que completamente baseada no empiricismo, e tinha que dar conta de provar

aos cristãos que a fé em Deus não seria abalada. O postulado cartesiano do “Penso:

logo existo” poderia ser lido sob novo tom: “Existo: logo sou”. Dava-se início ao

existencialismo, à concretude da presença do ser humano em um invólucro que não

era mais a moradia da alma e, ao mesmo tempo, o empecilho à pureza divina. O

corpo afirmava a presença no mundo, através da materialidade de sua composição
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orgânica, comprovada pela ciência. Todavia esta “carne” ainda existia sob os dogmas

e tabus cristãos, confirmando o paradoxo entre a divindade e a materialidade de ser

humano. O ser humano era, agora, imprevisível; não havia mais limites. O ser

humano era parte dos mistérios da natureza.

No Brasil, diversos acontecimentos, como o fim da escravidão (1888), a

Proclamação da República (1889), o massacre de Canudos (1893-97), o sobrevôo do

dirigível de Santos Dumont ao redor da Torre Eiffel (1901) e, posteriormente, o

imortalizado 14-Bis, também promoveram esse clima de que nada mais era

impossível. O ser humano ultrapassava os limites impostos pelos dogmas religiosos.

Seguindo o modelo das reformas urbanas mundiais, no início do século

XX o Brasil as promove em suas principais ‘metrópoles’: Rio de Janeiro e São Paulo.

A primeira era capital da república recém-proclamada e a segunda, era próxima ao

principal porto de exportação e importação do país (SEVCENKO, 1998a). A cidade

do Rio de Janeiro, antiga sede da corte, abrigava, em 1900, a República e vinha

recebendo, desde o século XIX, um crescente número de imigrantes originários da

Europa e de diversas partes do mundo. Entretanto, seus traços imperiais não

permitiram a acomodação adequada da população e o escoamento de sua produção.

A proposta de sua reforma promoveria a reestruturação urbana, portuária e sanitária:

as ruas foram ampliadas (modificações arquitetônicas e estéticas), o porto ganhou

uma nova infra-estrutura, os casebres em péssimas condições foram derrubados e a

população foi obrigada a ser vacinada. O modo como essa renovação foi executada,

deixou subentendido um certo desprezo e desrespeito por parte dos governantes,

gerando, conseqüentemente, uma revolta popular, a chamada “Revolta da Vacina”

(1904).

A partir do século XIX, as grandes metrópoles mundiais passam

por reformas urbanas guiadas por um novo tipo de orientação

técnica ditada principalmente pela medicina, que previa, com o

saneamento físico do meio, a inclusão da higiene nas cidades,

afastando o perigo das epidemias. (CAMPOS, 2002, p. xv).
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Além de ilimitado, o corpo era também vulnerável. Tantas febres e

doenças atingiram a população, que até chegou-se a pensar que os trópicos

degeneravam a raça (neste caso a raça européia). A perfectibilidade da máquina de

Descartes, sofria os abusos do calor, dos mosquitos transmissores da febre amarela

e malária, das doenças sexualmente transmissíveis, da gripe e da falta de higiene. O

progresso da medicina assolava a Bahia, onde os médicos, longe do poder político e

religioso, sediados no Rio de Janeiro, descobriam as curas para os males tropicais. O

progresso dos estudos do corpo humano sem fronteiras ajudava o entendimento de

um ser humano limitado pela natureza de sua fragilidade. A projeção de poder e

força, então se direcionou para o desenvolvimento, tanto econômico quanto cultural.

A Inglaterra tornou-se o modelo financeiro, e a França, a fonte da sofisticação

cultural, civilidade e educação.

As estradas de ferro inauguradas no século XIX, no Brasil, direcionaram a

produção e a população para as regiões em crescimento. A cidade de São Paulo, não

muito diferente da capital da República, recebeu um constante e crescente número de

imigrantes de diversas partes do mundo, que se dirigiram às lavouras de café. A

ocupação da cidade deu-se de forma desorganizada, gerando aglomerados

populacionais sem qualquer infra-estrutura, agravados pela geografia da cidade, que

era circulada por matas e rios. Com os mesmos objetivos das reformas urbanas da

época, a cidade passou por uma reestruturação no seu plano urbanístico e sanitário

com a higienização do ambiente. Naquela época, a maioria da população da cidade

se sustentava através de pequenas atividades informais. As instabilidades

econômicas ao longo do ano afetavam a produção, a garantia e a segurança dos que

estavam empregados (PINTO, 1994).

Como cidade recepcionista de imigrantes, São Paulo se tornou a mais

cosmopolita das cidades brasileiras. Imigrantes alemães e ingleses trouxeram um

fenômeno cultural que mudou a atitude e a saúde do paulistano: o esporte. Clubes

foram formados com a intenção de congregar os conterrâneos. Todavia, a cultura

esportiva abraçava brasileiros e brasileiras, que antes apenas conheciam as festas e

danças como entretenimento. O “footing” elegante, na cidade, tirava cidadãos da
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“siesta” do final de semana, o jogo dos ingleses (cricket) era o entretenimento do Vale

do Anhagabaú, o futebol ocupava o lugar do almoço nas fábricas têxteis e outras

movimentadas atividades aconteciam (GUEDES, no prelo).

As alterações no ritmo de produção industrial, já iniciadas ao final do

século XIX, trouxeram, também, mudanças para a vida da população. O crescimento

das metrópoles e a substituição da mão-de-obra humana por máquinas causaram um

crescente fluxo migratório do campo para a cidade, em busca de novas

oportunidades, o que, ao mesmo tempo, gerou um contingente de desempregados.

Nessa esfera do trabalho, a grande evolução do século XX foi a mudança de caráter

privado para público (PROST, 1992). O curso natural do desenvolvimento mundial

promoveu outras reformas, que atingiram diversos setores da sociedade ocidental

mundial: aumentou a discrepância entre o trabalho e o lazer.

Os locais de trabalho que, antes, se confundiam com a vida doméstica,

tiveram a sua gradual e definitiva separação. Diversas foram as conquistas, desde a

rigorosidade das normas (cartão de ponto, locais de circulação) aos benefícios sociais

(acumulação de capital, horas de trabalho, férias, entre outros). A sociedade

capitalista teve seu papel determinante no aprimoramento do trabalho, na valorização

da produção e do consumo, e em outras facetas sociais.

A troca direta entre força de trabalho muscular e o provimento das

necessidades (comida, roupas) tornavam-se agora uma relação indireta entre a força

de trabalho, o salário e, por fim, a satisfação das necessidades. As horas diárias de

trabalho segmentaram as possibilidades corporais em habilidades motoras exigidas

pela operacionalização das máquinas. O corpo delgado, alvo, flácido e de formas

arredondadas - padrão de beleza feminino do século XIX, dá lugar ao corpo forte, de

músculos delineados e formas mais atléticas (RIBEIRO, 1942).

Novas formas de entretenimento surgiram, como o cinema e os parques

de diversões. A princípio, foram rotuladas pela elite econômica como grosseiras e

vulgares, pois esta estava acostumada às exposições de artes e concertos musicais.

Entretanto, para o restante da população, elas fizeram parte da chamada “Revolução

do Entretenimento” (SEVCENKO, 2001).
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O pano de fundo dessa revolução do entretenimento, que redefine

o padrão cultural das sociedades urbanas do século XX, é a

dissolução da cultura popular tradicional, causada pela migração

em massa dos trabalhadores das áreas rurais para as grandes

cidades. (SEVCENKO, 2001, p. 78).

Elas possibilitaram à população, a ocupação do tempo livre e a

experimentação de novas sensações corporais. O cinema, em particular, foi o

primeiro grande vinculador e divulgador de tendências, modismos, pensamentos e

críticas; todavia este era estritamente controlado por instituições superiores

(governamentais e religiosas).

O modelo corporal de atores e atrizes, na sua maioria americana, passou

a ser o objeto de desejo da emergente moderna sociedade brasileira. Não apenas os

hábitos, as novas maneiras de agir, falar, beber e fumar foram copiadas. Foi muito

difícil ajustar a forma da mulher brasileira, de estatura pequena, à forma desejável

das telas “hollywoodianas”. Assim, as moças estrangeiras e esportistas ganhavam

cada vez mais espaço em jornais, como, por exemplo, na Gazeta Esportiva, na

década de 1930. Outra parte das mulheres, pertencente à elite brasileira, podia ser

esportista e artista, sem ser difamada. O que não acontecia com mulheres

trabalhadoras ou filhas de famílias pobres.

Um dos acontecimentos responsáveis pela disseminação de novas

práticas esportivas foi a reedição dos Jogos Olímpicos (1896), baseados no princípio

do amadorismo e da igualdade, que intencionava a aproximação entre as nações e a

internacionalização da prática esportiva.

Num mundo em que as máquinas, para a produção ou para a

guerra, haviam se tornado onipresente em curtíssimo espaço de

tempo, o esporte era o recurso, por excelência, para o

condicionamento dos corpos às exigências da nova civilização
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mecânica. Foi esse drama da domesticação dos corpos à

preponderância das máquinas que, como já vimos, Charles

Chaplin condensou brilhantemente em Tempos Modernos.

(SEVCENKO, 2001, p. 107).

A década de 1910 marcou fortemente a população brasileira na forma de

agir, de se comportar e de se vestir. O corpo brasileiro recebia a “kultur” ou “civilitè”

que não vinha de Portugal, mas do resto do mundo. A educação do físico buscava a

saúde, a disciplina e a ordem. Tudo isto mudaria com o frenesi da década de 1920.

2.1 Catástrofes e o sentido da vida: o corpo entre a vida e a morte

As fusões políticas e econômicas ocorridas ao longo do século XIX e

início do XX, representaram o fortalecimento de uns em detrimento de outros. As

disputas pela hegemonia mundial, aos poucos, tornaram-se visíveis e efetivas. A

hegemonia global (marítima e política) da Grã-Bretanha foi palco de rivalidade por

parte dos alemães, o que, posteriormente, se desdobraria no primeiro grande

combate da história da humanidade, a I Guerra Mundial.

Inicialmente, estavam envolvidos no conflito apenas os países europeus.

De um lado, a Tríplice Aliança (Grã-Bretanha, França e Rússia) e, do outro, a

Alemanha e Áustria-Hungria. Os combates armados foram disputados homem a

homem, utilizando-se de granadas, fuzis, trincheiras, etc. Mobilizaram-se muitos

soldados que, na sua maioria, não conseguiu chegar ao fim da guerra intactos, ou até

mesmo vivos. A entrada dos Estados Unidos, em 1917, a favor da Aliança, foi um ato

decisivo para barrar o avanço alemão, e determinar a sua derrota. Essa foi a primeira

vez na história dos conflitos que tropas foram enviadas para guerrear fora de suas

fronteiras, reforçadas pela utilização de submarinos (com o objetivo de atingir navios

de suprimento) e de armas químicas, representando uma ameaça desleal e invisível.
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Com todo esse envolvimento populacional, as baixas, para alguns países,

comprometeram o seu desenvolvimento. A Alemanha foi a mais comprometida com a

baixa de 1,8 milhões de soldados, a França com 1,6 milhões, a Grã-Bretanha com

800 mil, e os Estados Unidos com 116 mil (HOBSBAWN, 1995).

Os combates terminaram em 1918, porém, um novo e assustador embate

se iniciou: a reestruturação das cidades, das famílias e dos corpos mutilados pela

guerra. Diversas áreas da ciência se desenvolveram para entender e viabilizar o novo

cotidiano. A morte, a perda, a doença e o convívio com o corpo mutilado foram

motivos de reavaliação e construção de um novo modo de vida.

O glamour do corpo perfeito enfrentava o espelho da mutilação, o corpo

eficiente negava a deficiência. Este agora não era mais o castigo pelo ato sexual1,

mas o corpo daquele que defendeu a nação ofertando seu braço, pernas, olhos em

sacrifício.

Um ano após o término da guerra, algumas atitudes foram tomadas

visando, principalmente, o enfraquecimento e controle da Alemanha e da Rússia

(uma potência em crescimento). Tais atitudes levaram a uma nova divisão da

Alemanha entre os países vencedores, atitude validada pelo Tratado de Versalhes,

assinado em 1919. A busca pela paz se tornara sufocada pelos interesses nacionais

e pelo crescente individualismo.

O pós-guerra foi um período de retomada da economia, no qual os

Estados Unidos se destacaram. Engrandecido pela dependência dos países

europeus (dívida de guerra), e pelo crescimento industrial interno, ganhou respeito e

reconhecimento mundial. Aquele período foi, também, de muita agitação. Revoluções

ocorreram em diversas partes do mundo: Europa, Ásia, África e América do Sul,

sendo todas enraizadas na Revolução Russa de 1917. A ascensão de um novo

regime, o Comunismo, favoreceu o surgimento de novas revoluções: Cuba, Espanha,

Pequim, México. As tentativas de tomar o poder ocorreram na Bulgária e Alemanha,

em 1923, Indonésia, em 1926, China, em 1927 e, tardiamente, no Brasil, em 1935.

1 Crença medieval que se arrastou por séculos, por acreditar que crianças deficientes eram castigo de Deus pelo ato do sexo
fora do casamento. Esta crença atravessa os séculos mudando o foco do castigo. No século XX o corpo defeituoso era um
pagamento a Deus pelas maldades e depois da primeira Guerra o corpo mutilado era o corpo do herói, do mártir.
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O período da I Guerra Mundial para o Brasil representou o incentivo às

indústrias de base (cimento, ferro, aço, máquinas e equipamentos), pela interrupção

da concorrência de produtos importados (FAUSTO, 1999), só que, assim como ao

redor do mundo, houve reflexos da Revolução Russa, através de greves,

reivindicações de melhores condições de trabalho e vida. Naquela época, apesar do

Brasil manter relações internacionais com a Alemanha, seu contato com os Estados

Unidos já dava sinais de fortalecimento, antes mesmo da guerra, mas que somente

viria a se consolidar a partir da década de 1920.

Nesse novo mundo desenhado pelo pós-guerra, as ciências e as artes

sofreram profundas transformações. Em 1919, com a teoria da relatividade de

Einstein, as concepções de espaço e tempo passam a ser relativas e não mais

absolutas como pregava Newton. O pensamento de Freud, desde o início do século

XX, discutia questões relativas ao inconsciente psíquico e à estrutura dos sonhos.

Essas descobertas contribuíram para o rompimento com o mundo regrado, rígido e

estabelecido do século XIX (CATELLI, 1993).

Nas artes, os padrões também foram deixados de lado, explorando a

liberdade de expressão pela queda de antigos valores. O rádio da década de 1920,

as músicas e seus novos ritmos ganharam os ares da vida pós-guerra e deram

movimento ao corpo em reconstrução. Este corpo que se rebelava aos padrões

anteriores, encontra a euforia da intensidade do viver cada momento como se fosse o

último. A saúde e a força viril não eram mais modelos de uma vida desejada.

A insegurança da tensão entre guerras, da gripe espanhola e da peste de

gafanhotos (SEVCENKO, 1992), geram o sentimento de assombro diante desta

mortalidade evidente, principalmente no paulistano, cidadão brasileiro da cidade mais

cosmopolita do mundo, que perdia apenas para Nova Iorque. O carnaval de 1919

trouxe os exageros corporais quase que grotescamente à representação de ser

humano.

No contexto político, a instabilidade mundial se agravou com a crise

econômica do final da década de 1920, estagnando a produção básica de alimentos e

matéria-prima, queda nos preços dos produtos e, conseqüentemente, a dispensa de
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empregados. Os índices de desemprego chegaram a 32% na Dinamarca e 44 % na

Alemanha, situação que só foi contornada pela última entre 1933 e 1938,

coincidentemente, com a entrada de Hitler no poder (HOBSBAWN, 1995). Os

movimentos totalitários e autoritários ganharam força na Europa, principalmente a

partir da Primeira Guerra Mundial, pois:

O capitalismo que prometera igualdade de oportunidades e

abundância caíra em um buraco negro, do qual parecia incapaz

de livrar-se. Em vez de uma vida melhor, trouxera

empobrecimento, desemprego, desesperança. (FAUSTO, 1999,

p. 353).

Em contraponto a essa crise, a URSS, por não fazer parte do bloco

capitalista, ganhou força como potência mundial, tanto pelo seu desenvolvimento e

crescimento, quanto pelo perigo que o seu regime representava para o resto do

mundo.

Um ligeiro crescimento econômico após esse período foi sentido pelo

Japão e pelos Estados Unidos. Para este último, devido ao desenvolvimento da

tecnologia na fabricação de plásticos, do rádio, da cultura de massa e da indústria

cinematográfica de Hollywood. A entrada de novos governantes no poder (no Japão e

na Alemanha) alertava o mundo frente às posturas de seus líderes e ao

desenvolvimento crescente de suas nações. Pairava no ar um clima latente de

disputa. Estava se desenhando a II Guerra Mundial.

Este novo conflito confirmava as expectativas da tensão da década de

1920. A pior de todas as guerras estava por vir. Desta vez, acreditava-se: o mundo

acabaria.
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2.2 Alguns corpos são melhores que outros: “arianos” contra o resto do

mundo

A década de 1930 foi decisiva para a explosão de uma nova guerra. O

Japão invadiu a Manchúria e norte da China, travando uma guerra aberta que

somente cessou em 1945. Por outro lado, com Hitler já no poder, a Alemanha fascista

declarou a ruptura do tratado de paz, e iniciou a sua investida pela reconquista de

seus antigos territórios, sendo seguida pela Itália de Mussolini.

A colaboração das nações fascistas em revoluções pela Europa, como

por exemplo, a Guerra Civil Espanhola, determinou a formação de alianças entre si, o

chamado Eixo Berlim-Roma.

O estopim para o início de um novo conflito, inicialmente europeu, se deu

com a invasão da Polônia pela Alemanha de Hitler. Em defesa da Polônia estavam a

Grã-Bretanha e a França. Com uma proposta de formação de uma raça pura ariana

(princípios eugênicos), Hitler espalhou o terror pela Europa e em seu próprio território,

através de perseguições biológicas (contra negros, deficientes físicos, homossexuais

e judeus) e culturais (contra artistas, escritores, professores, entre outros).

A ideologia do Estado fascista se baseava no postulado de ‘raça’,

‘sangue’ e ‘solo’. Estes representavam a base para a formação de um espírito

nacionalista, ou seja, o homem ariano (raça) seria capaz de ter amor pela terra (solo)

e criar vínculos de solidariedade (amor) entre si (CONTIER, 1995).

Movidos por esses princípios, alguns projetos foram desenvolvidos: os

campos de concentração e os programas de eutanásia. Os programas de eutanásia

propunham a ‘eliminação das vidas que não valiam a pena ser vividas’, segundo o

lema da campanha. Tal atitude foi baseada nos números levantados sobre os custos

para a manutenção de velhos, doentes incuráveis, deficientes físicos e mentais,

levando em consideração os objetivos de formação de uma raça pura que se traduzia

no super-humano, forte e imbatível.

Os campos de concentração espalhados pela Europa, construídos desde

a subida de Hitler ao poder, confinavam refugiados a caminho da morte. As

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


15

atrocidades cometidas pela ideologia de Hitler marcaram de insignificância a vida

humana. Corpos marcados e jogados em valas coletivas tornaram-se apenas

números, corpos sem passado e sem futuro, rostos sem identidade e corpos sem

alma.

Os estudos genéticos promovidos pelos médicos de Hitler propiciaram à

medicina avanços na concepção dos dados biológicos hereditários e, a custo do

sofrimento dos não-arianos, o corpo humano adquiria a qualidade de ser mutável. Se,

antes, a natureza provava a imutabilidade das características fenotípicas, as

pesquisas de Mengueler substanciaram a manipulação genética da aparência

corporal.

O poderio alemão, superior às outras nações, conquistou territórios:

Noruega, Dinamarca, Países Baixos, Bélgica e a enfraquecida França. O avanço

rápido das tropas, diferentemente da I Guerra, só foi possível graças aos avanços

bélicos - aviões, caminhões, tanques, submarinos, porta-aviões, rádios, entre outras

tecnologias - que ampliaram não somente o poder de ação, como o de destruição em

massa. Exauridos pelo tempo de conflito, os países europeus não detinham mais o

controle da situação.

Aos poucos a resistência Aliada reagiu, enfraquecendo o já abatido

exército alemão. Em 1941, quando este se mostrou impossibilitado de derrotar a

resistência inglesa, tomou a decisão de invadir a URSS, rompendo com o tratado de

neutralidade de 1939. Deu-se início então a uma guerra de duas frentes, fator

decisivo para a derrota alemã. Após diversas pressões econômicas americanas que

dificultaram a circulação marítima dos japoneses, via exclusiva de comércio e

abastecimento, em 1942, ocorreu o ataque japonês a Pearl Harbour (base americana

no Oceano Pacífico). Foi o argumento necessário que os americanos precisavam

para conseguir o apoio popular e declarar guerra à nação japonesa. A Alemanha,

tomando como base o acordo firmado com Itália e Japão (Pacto Tripartite), em 1940,

declara também a sua posição contra os Estados Unidos. A guerra mundial estava

mais do que esboçada, era real e em evolução.
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A guerra para os alemães estava teoricamente terminada. Eles já não

possuíam mais força de combate, e acumulavam derrotas. Porém, o avanço japonês

pela Ásia continuava engrandecendo o sentimento de disputa e de poder contra os

Estados Unidos. Em 1945, como meio de destruir o avanço e as pretensões

japonesas, foram lançadas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki (sendo a

segunda lançada três dias após a primeira). Estava definitivamente encerrada a

guerra e cerca de 350 mil vidas, de uma só vez.

O sentimento de perda e luto ultrapassava o cenário doméstico, com a

veiculação de imagens de corpos nus queimados, pela primeira vez expostas em

jornais e revistas. O poderio militar dava aos seres humanos a extensão da

destruição ao corpo, ao invés de canhões, fuzis e granadas, bastava-se apertar um

botão. Não havia mais tanta necessidade de força, habilidades e técnicas específicas

de luta. O poder humano estava na física, nos cálculos, na precisão do movimento.

O fim da guerra foi um marco para a abertura de um novo momento na

história mundial. No Brasil, a situação não foi diferente. A queda de Getúlio Vargas

pôs fim ao autoritarismo e à censura (meios de comunicação), iniciando um período

democrático que se estendeu até 1964, quando se iniciou o regime militar. Dentre os

mandatos de diversos representantes governamentais, foi no de Juscelino Kubitschek

que a indústria interna ganhou volume, além da construção da nova capital do país,

Brasília (1960).

Para as nações participantes da guerra, o período foi de reconstrução de

suas cidades, famílias e até mesmo dos indivíduos. As perdas, na sua maioria de

homens em combate, abriram espaço para uma nova mão-de-obra, a feminina. A

necessidade de reconstrução dependia, agora, de braços trabalhadores, não

importando seu gênero ou idade. A entrada da mulher no mercado de trabalho

esboçou o que seriam os primeiros passos rumo a sua emancipação, mesmo que

lentos e, ainda, carregados de preconceito.

As indústrias de cosméticos aceleraram a produção de mercadorias para

as clientes que, então, podiam manter a sua vaidade. As roupas ganharam novos

cortes, que acentuavam as formas corporais. A venda de milagrosos redutores das
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indesejáveis “gordurinhas a mais” tornou-se febre entre as mulheres. O corpo

feminino não estava mais restrito ao ambiente doméstico. A exposição era necessária

e, portanto, a atratividade correspondia à produtividade.

2.3 Paz e amor: o corpo paradoxal da liberdade e da revolução

O fim da guerra determinou uma nova ordem mundial, gerenciada por

duas grandes potências, Estados Unidos e URSS, representantes dos regimes

capitalista e comunista, respectivamente. A bipolaridade mundial determinou uma

nova disputa, dessa vez travada no discurso e na ameaça, a chamada Guerra Fria.

Foi por essa disputa que em 1947 ocorreu a divisão da Alemanha

(oriental-comunista e ocidental-capitalista), radicalizada com a construção do muro de

Berlim (1961). Em outras situações foi possível sentir a ameaça da disputa, embora

de forma não aparente, como por exemplo, na Guerra da Coréia (1950-53), em que

as ações foram patrocinadas pelas potências. A crise dos mísseis de Cuba (1962)

aterrorizou o mundo pela possibilidade de uma ação impensada. Contudo, esse

mesmo medo manteve os ânimos retraídos, contendo, conseqüentemente, as

atitudes. A certeza de que nenhum dos lados queria a guerra permitiu o uso de

gestos nucleares (HOBSBAWN, 1995), apenas como uma forma de controlar os

ânimos adversários.

Paralelo a essa disputa maior, vários países, buscando a relativa

segurança, testaram bombas atômicas, e equiparam-se com tecnologias avançadas.

O clima constante de ameaça adentrou o plano individual. A população temia ter suas

vidas e seus corpos maltratados novamente. A conceptualização da vida, enquanto

um patrimônio a ser preservado, deu ao corpo o conceito de fragilidade, e à vida o

sentido de ser efêmera via de acesso ao mundo material.

A disputa pelo poder entre as nações despertou a indignação de líderes

populares que diziam ser a população fantoche do Estado. Estes, cansados de serem

vítimas de um problema maior, lutavam por uma vida melhor em todos os seus
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aspectos, engajando pessoas comuns em diversos movimentos, tais como o

movimento de oposição à Guerra do Vietnã (1965), nos Estados Unidos; a Grande

Revolução Cultural Proletária, na China (organizada por Mão Tse-Tung); a morte do

líder Che Guevara (1967), na Bolívia, que impulsionou os jovens a lutarem pela sua

causa revolucionária (início da guerrilha); o assassinato de Martin Luther King, nos

Estados Unidos, que desencadeou protestos e vandalismos contra o preconceito e a

discriminação aos negros.

Essas agitações mobilizaram a juventude mundial incutida pelo espírito de

mudança. A Revolução Juvenil que se estendeu pelo mundo, com base

principalmente nos Estados Unidos, trazia em suas declarações ‘anúncios públicos de

sentimentos e desejos privados’ (HOBSBAWN, 1995). Apesar de ter sido germinada

por razões políticas, ela nada teve a ver com aquelas. As reivindicações foram por

tudo que se havia perdido ao longo dos anos, por mudanças no pensamento da

época. Símbolo da contracultura e da contestação dos valores morais, o encontro que

reuniu cerca de 500 mil pessoas (Woodstock/EUA – 1969) foi regado a ‘sexo, drogas

e rock in roll’. Ele representou a busca pela liberdade de expressão, de atitude sexual

e pelo prazer, noções que foram, ao longo do século, negadas pela religião, abafadas

pelas leis morais e aniquiladas pela tragédia das guerras.

O corpo do amor livre, dos ilimitados experimentos com as novas drogas

alucinógenas como o LSD, despertaram a transcendência mental dos desejos. A

realidade concreta cedeu espaço ao abstrato do corpo. Tatuagens, acessórios, a

irreverência aos padrões convencionais, ditaram a aparência do corpo sob o lema da

paz e do amor.

O ilimitado abuso de uma década abriu espaço para novas formas de

comportamento. Aos poucos, os costumes liberais foram alterados para aqueles que

buscavam uma vida mais saudável.
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2.4 Geração saúde, coca-cola e aeróbica

Os anos de 1970 deixaram de ser dourados para a geração que

acreditava na visão romântica do comunismo. No Brasil, a população vivia a mais

radical e camuflada ditadura. Com cara de democracia, o governo brasileiro exilava e

torturava pesquisadores, intelectuais, artistas e importantes líderes políticos. A

censura das idéias encontrava apoio na sociedade desarmada de argumentos diante

da brutalidade sutil. O controle das idéias veio de um básico conceito medieval: “Tudo

que é lembrado no corpo é bem lembrado”, ou seja, o slogan do castigo corporal. As

torturas, as prisões e as mortes figuravam como exemplo aos infratores e

insubordinados ao regime ditatorial que durou exatos 21 anos.

Como a história sempre segue um curso espiralado, ou seja, vivemos o

mesmo evento, mas sempre em um grau de complexidade mais elevado, quando a

tortura é um fenômeno necessário, a fisiologia torna-se sempre uma ciência revisitada

(GUEDES, no prelo). Os estudos sobre fisiologia humana ganham promissores

suportes do governo brasileiro. O grande incentivo da conquista do tricampeonato, na

copa do mundo de futebol de 1970, abriu a caixa de pandora dos benefícios da

atividade física e do esporte entre os brasileiros. Grandes laboratórios de fisiologia do

exercício foram criados, entre o Rio de Janeiro e São Paulo (Labofise, Cefise, Centro

Olímpico – Ibirapuera, entre outros).

O esporte e a atividade física passam a ser artifícios de entretenimento

entre os jovens. O esporte e a ginástica deveriam ser atividades complementares,

suficientes o bastante para impedi-los de participar de manifestações políticas contra

o governo. Vários “Centros Olímpicos” foram criados em universidades federais

brasileiras; praças de esportes espalharam-se pelas cidades.

Esta época ficou marcante pelo crescente número de ‘locais para cuidar

do corpo’, as academias de ginástica e dança aliaram prazer à higiene, por um corpo

mais visível. Corpo esse que ganhou espaço e destaque na mídia, com propagandas

que o associavam à saúde e ao leque de produtos consumíveis. Programas
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governamentais como o “Esporte para Todos” ganharam repercussões internacionais.

O Brasil cuidava do corpo dos brasileiros.

Os aparelhos de televisão, mesmo com a programação completamente

censurada, tornaram-se mais e mais populares, disseminando moda, comportamento

e consumo. A indústria desenvolvida para o consumo elaborou novos produtos para

satisfazer e padronizar desejos e comportamentos. Os cosméticos e as roupas

produziam a homogenização dos corpos, de seus padrões de etiqueta social, beleza,

e, visavam, também, minimizar a ação da idade, uma luta contra o envelhecimento e

seus significados (incapacidade, fraqueza e etapa final da vida).

2.5 As décadas de 1980 e 1990: o corpo limitado e mutante

A década de 1980 preparava a população para assistir a dissolução dos

regimes comunistas. O sonho revolucionário deixou de existir na Polônia,

Tchecoslováquia, Hungria, República Democrática Alemã, entre outros. No leste

Europeu, ocorreu a lenta desintegração das colônias da URSS. O fato mais marcante

daquele momento foi a queda do muro de Berlim (1989) e a posterior junção das

Alemanhas (comunista e capitalista). Contudo, alguns países, como a China, Coréia e

Cuba permaneceram fiéis ao regime em derrocada.

O Brasil conquistou a libertação dos vinte e um anos de Ditadura Militar

(1985), mortes e perseguições. Por outro lado, foi o início de um processo

democrático que se consolidou em 1989, com a posse do primeiro presidente eleito

pelo voto direto. A Democracia dava seus primeiros passos rumo à constituição de

uma sociedade mais aberta à opinião pública.

Os meios de comunicação (TV, rádio, internet) reafirmaram seu papel

massificador, promovendo o fenômeno da globalização. As distâncias entre as

culturas se encurtaram. A velocidade da comunicação passou a ser em tempo real.

Tudo se tornou conhecido. Novos comportamentos, gestos, movimentos e crenças

passaram a fazer parte de diferentes sociedades ao redor do mundo, perdendo e
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reestruturando, conseqüentemente, seus significados. À medida que o todo era cada

vez mais conhecido e explorado, mais especializado se tornava o conhecimento, e

mais carente de laços afetivos se mostrava o ser humano (SEVCENKO, 2001).

A nova era, repleta de experiências a serem vividas, trazia todo o tipo de

alternativas. Cada vez mais as pessoas buscavam a melhoria da qualidade de vida.

Era preciso intensificar os cuidados com o corpo, a volta à natureza e aos princípios

éticos de convivência humana.

O corpo humano e sua imutabilidade genética foram, ao extremo,

desafiados pelo Projeto Genoma (iniciado efetivamente em 1990 pelo NATIONAL

CENTER FOR HUMAN GENOME RESEARCH nos Estados Unidos – NHGRI, 2005).

Este empreendimento, que contou com a participação mundial, buscava o

mapeamento genético do ser humano, a fim de descobrir a cura de doenças e corrigir

‘defeitos’. As experiências de clonagem humana, por um lado, desencadearam

sentimentos de insegurança quanto à manipulação errônea dos dados para a criação

de super-homens. Por outro lado, provocou a esperança de muitos na cura de

doenças e transplantes sem o perigo da rejeição. O mapeamento genético, uma outra

forma de identificação, poderá ser a maneira mais acurada para se ter controle dos

cidadãos (RABINOW, 1991).

O ser humano, enquanto entidade corpo, se revestiu de importância tanto

por ser um produtor, quanto um consumidor, no capitalismo do século XX. Isso afetou

os cuidados, até então pouco dispensados ao corpo, com a saúde e a higiene. Da

mesma forma, o corpo submisso e perecível que desenharia o futuro (da alma) do ser

humano se preencheu de questionamentos, colocando em xeque crenças tomadas

como incontestáveis. O conhecimento (a ciência) foi, em grande parte, responsável

por essa nova visão de mundo e pelo enfraquecimento, ao longo do século XX, dos

preceitos religiosos e das questões morais.

Tantos acontecimentos marcaram a história da humanidade neste século

de guerras, revoluções tecnológicas e avanços científicos, que transformaram,

consideravelmente os grupos sociais, de norte a sul, de leste a oeste. As

experiências, que marcaram as sociedades, passaram indubitavelmente por seus
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corpos. É através dos olhos que as imagens nos chegam e são processadas, é

através do tato que sentimos o mundo, nossos passos percorrem as distâncias,

nosso olfato descobre fragrâncias e a nossa percepção de tudo isso é que determina

que corpos somos.

A questão que se impõe é a mesma que passa através de todos nós. Em

quantos corpos sentimos e experimentamos o mundo?

(...) A história, desta maneira, não se concretiza apenas em

guerras, decretos, tratados, obras, monumentos ou

entronizações: materializa-se também – e talvez até

primordialmente – em perfumes, sons, miragens, memórias,

carícias, distâncias, ascos, evitações, esquecimentos (...) Não há

outra concretude social: uma sociedade estará nos corpos de

seus membros ou não residirá em parte alguma. (RODRIGUES,

1999, p. 177).

Os tantos corpos guardam na memória da pele tudo o que foi vivido, as

experiências já foram passadas às futuras gerações do século passado. De tantos

corpos vividos, tantos caminhos percorridos há que se considerar dentre eles, pelo

menos, três que mais se destacaram nos flashes sobre o corpo, anteriormente

apresentados e, por hora, por mim lotados em categorias conceituais.

3 DE TANTOS CORPOS: TRÊS CONCEITOS

The social status and functions of the human body, the (cultural)

meanings of the human body and ultimately the concept itself

change and are transformed in accordance with the
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classifications, distinctions, hierarchies and oppositions contained

within the order2. (FALK, 1994, p. 45).

As relações e os acontecimentos históricos do século XX delinearam três

referências marcantes na determinação do conceito de corpo e na sua simbologia: o

corpo tabu, o corpo instrumento e o corpo identidade. O corpo ao qual nos referimos

ao longo do primeiro momento e discutiremos ao longo do trabalho é um corpo físico

repleto de subjetividade, inserido em uma cultura e moldado por ela. Esse corpo

constrói, transforma e reconstrói gestos, movimentos e comportamentos, tanto pela

convivência em sociedade, quanto pela sua própria capacidade de adaptação e

transformação ao ambiente, seja este corpo dotado das características femininas ou

masculinas.

3.1 O corpo tabu

É que, em todos os meios, uma certa tradição cristã envolvia o

corpo em suspeita ou até censura. A antítese evangélica entre

carne e o espírito se traduzia na antítese entre corpo e alma, o

corpo era apresentado como a prisão da alma, o liame que a

estornava; no limite, o corpo não passava de um trapo que

impedia o homem de atingir a plenitude de seu ser. O corpo

merecia respeito; devia receber os cuidados indispensáveis, mas

dedicar-lhe excesso de atenção era se expor ao pecado, e em

primeiro lugar ao pecado da carne. (PROST, 1992, p. 96).

As crenças e os misticismos religiosos sempre estiveram presentes na

história do ser humano, o qual busca constantes explicações sobre a sua origem.

2 “O status social e as funções do corpo humano, os significados (culturais) do corpo humano e por fim o seu próprio conceito
mudam e são transformados de acordo com as classificações, distinções, hierarquias e oposições presentes na sociedade”
(Tradução da autora).
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Revestidos, inicialmente, pela ambivalência de sagrado e profano, foi através da aura

religiosa que esses corpos se mantiveram dominados. Em determinados momentos

da história, as normas religiosas de conduta e moral se entrelaçaram às normas

sociais, transformando duas entidades distintas em uma única fórmula: - “etiqueta

social + disciplina religiosa = Bom Comportamento”.

Entretanto, o desenvolvimento da ciência médica e suas descobertas, ao

longo da história, promoveram um ponto de tensão entre eles (religião e medicina),

fator que colocou em xeque alguns de seus preceitos.

As descobertas de Galeno (sobre a anatomia do corpo e a teoria dos

humores), e de Harvey (sobre a circulação sangüínea e a respiração) aliviaram as

crenças nas quais as doenças eram vistas como castigos divinos. Os hábitos

corporais e o conceito de saúde estavam, até então, demasiadamente relacionados à

questão espiritual. A saúde dizia respeito ao espírito e não ao corpo, então

instrumento e prisão da alma. O desenvolvimento da medicina proporcionou à saúde

um domínio biológico e, aos poucos, criou tratamentos para cuidar do corpo.

As questões abordadas pela religião que não possuíam respostas

científicas começaram a ser esclarecidas. No entanto, para cada nova explicação, a

religião ganhou um novo contorno. Com o passar do tempo, os preceitos e as crenças

religiosas se modificaram e se associaram ao regime médico, como uma forma de

criar um código moral compatível aos interesses de ambos.

Contudo, a liberdade corporal ou qualquer atividade relacionada ao corpo

continuou envolvida pelo medo (do pecado) pregado pela religião. Por vezes, esse

comportamento de negação corporal prejudicou as práticas de higiene corporal, pois

se tratava de cuidados dispensados ao corpo, à carne, objeto de pecado. Para isso

era recomendado o mínimo de cuidado, apenas o tratamento corporal necessário

para a sua higienização.

Esse sentimento de medo foi utilizado pela religião, muitas vezes em

parceria com o Estado, como ferramenta de controle dos desejos pessoais (prazer) e,

conseqüentemente, da sociedade (ordem). Essa associação entre as entidades

tornou comum o código moral social estruturado pelos preceitos religiosos. Com isso,
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o cristianismo conferiu à dor corporal um valor espiritual, tornando-o o primeiro alvo

de sacrifício (SENNETT, 1997). Através da punição corporal se conseguia a

purificação da alma.

O advento do capitalismo industrial e a secularização das entidades

religiosas desestabilizaram mais uma vez o código moral religioso, porém de uma

maneira irreparável, transformando as influências geradoras do conceito de corpo. A

nova ordem econômica gerou uma nova estruturação social e pessoal, em que o

desejo corporal era enfatizado pela lógica capitalista. Aos poucos, o poder gerador de

significados ganhava um novo responsável.

No século XX, esse processo de ruptura e alteração das produções de

conceitos e significados ocorreu por diversas vezes. Nas décadas iniciais, apesar de

todo o processo de desmistificação de crenças ao longo da história, o corpo ainda era

tido como um tabu, carregado de significados religiosos. A argumentação religiosa

ainda se mostrava muito presente no controle da sociedade, e a via encontrada para

esse controle estava na constante presença da culpa e do medo frente aos novos

prazeres corporais. Um controle que apesar de se efetuar nos corpos, atingiu também

a consciência humana.

Entretanto, esse quadro foi gradativamente se enfraquecendo, devido ao

desenvolvimento das ciências e tecnologias que proporcionavam uma vida mais

confortável e prazerosa à população. O cinema - meio de entretenimento -

proporcionou a crise e a metamorfose desse corpo aprisionado. É certo que, por

diversas vezes, a entidade religiosa reprimiu e condenou os temas abordados (filmes

considerados sensuais e pornográficos). Contudo, o cinema reproduziu

comportamentos, valores, gestos e movimentos, tornando o corpo, a cada momento,

mais visível, transformando-o, assim, em expressão da sensualidade.

A derrocada dos preceitos morais e religiosos que envolviam o corpo se

deu, principalmente, após as duas guerras mundiais, acontecimentos que levantaram

turbulentos questionamentos quanto ao verdadeiro significado da vida. Se, por um

lado, a população se prendia às explicações religiosas, por outro, questionava a ação

divina frente à destruição e à morte.
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A tragédia vivenciada nessas duas guerras trouxe a valorização da vida e,

conseqüentemente, da única parcela garantida ao ser humano em momentos de

grande dificuldade: o seu corpo. Muitos morreram, outros tantos ficaram mutilados.

Isso comprometeu a validação dos ‘objetivos’ sugeridos pela religião, questões como

eternidade, inferno, pecado mortal, céu, purgatório e paraíso. Para muitos, o inferno

se tornara uma realidade terrena, mesmo tendo obedecido à boa conduta que o

levaria ao ‘céu’.

Mas as mudanças – científicas, técnicas, políticas, sociais,

culturais – do século XX vão acarretar uma modificação nas

relações entre o topo da hierarquia e a massa dos católicos

obrigada a improvisar respostas a desafios constantes e

imprevistos. (VICENT, 1992, p. 410).

Novos tempos transformaram a noção dos atos pecaminosos, tornando o

corpo cada dia mais liberto para o mundo sensitivo. A desvinculação corporal das

amarras da religião garantiu a exploração do prazer e, com ele, o desencadeamento

do desejo por uma vida melhor vivida. O crescimento econômico possibilitou à

maioria das pessoas usufruir uma condição de vida sem privações e sem culpas.

A sociedade mundial em desenvolvimento, o conhecimento de novas

culturas e novas crenças, o processo de racionalização e individualização do ser

humano e a abertura sexual, alimentaram o distanciamento entre a religião e os seres

humanos. Além disso, a igreja vinha se deparando com conflitos internos, que

colocavam à prova seus caminhos e preceitos. A ‘Teologia da Libertação’ da década

de 1980, do frei Leonardo Boff criticava a postura da Igreja frente às discordâncias

entre discurso e prática religiosa. Isso alimentou questionamentos internos que

promoveram a ruptura do poder da Igreja.

Havia se tornado difícil acreditar naquilo que não se via, ainda mais numa

sociedade altamente visual. Isso não quer dizer que, ao final do século XX, o ser

humano não tenha suas crenças e fé, e sim que a desmistificação desse corpo tornou
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o ser humano senhor de si, de suas vontades e de seu corpo, e com isso capaz de

ultrapassar, inclusive, seus limites corporais.

3.2 O corpo instrumento

In a period of expanding industrial production, the government of

the body became not only a sign of social standing, but an

outward indicator of spiritual virtue3. (TURNER, 1996, p. 97).

O emaranhado de relações sociais, ao longo da história, proporcionou ao

corpo diversos olhares. O enfraquecimento de determinadas entidades de

significação corporal abriu espaço ao fortalecimento de outras. O corpo do século XX

se apresentava em constante resignificação.

A ascensão da produção industrial capitalista iniciou, já no século XIX, a

precoce introdução de novos significados ao corpo. O dinamismo gerado pela

Revolução Científico-Tecnológica afetou a sociedade nas suas noções de tempo e

espaço, transformando, também, a noção corporal, a maneira como os seres

humanos viam-se e sentiam-se.

O mundo havia se tornado mais intenso e diferente, semelhantemente ao

novo meio de produção. Dessa forma, o corpo também passou a fazer parte desse

sistema, do qual seria a principal alavanca potencial de produção.

Contudo, o crescimento das metrópoles e a falta de infra-estrutura para a

acomodação dessa população produtiva, acarretaram problemas à saúde pública.

Problemas esses que afetavam diretamente a força de trabalho e, com isso, todo o

processo desencadeado por ela, produção, acumulação de bens e o consumo. O

corpo, para tal fim, deveria ser forte, saudável e limpo, não comprometendo o

processo produtivo. Esses objetivos auxiliaram a derrubada do corpo tabu, pois lhe

3 “No período de expansão da produção industrial, a governância do corpo se tornou não apenas um sinal de importância social,
mas um indicador de virtude espiritual” (Tradução da autora).
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proporcionaram cuidados e olhares. Nessa nova lógica, o corpo ganhou destaque,

não somente como corpo produtivo, mas também como corpo consumidor. Aos

poucos, a indústria buscou satisfazer, além das necessidades, os desejos corporais.

Baseadas, principalmente, nesses objetivos produtivos, ações higienistas

foram colocadas em prática (não nos aprofundaremos historicamente neste assunto

uma vez que já foi abordado na descrição inicial deste capítulo). Elas previam a

preparação da cidade e da população para o modernismo, ou seja, a eliminação de

qualquer limitação à produção e ao desenvolvimento. Com isso, o corpo ganhou

status de gerador de riqueza, como instrumento do sistema capitalista e de ações

políticas.

Frente a tantas mudanças sociais, o sistema capitalista trouxe prejuízos

irreversíveis ao corpo. As condições de trabalho não permitiam ao corpo ‘perder

tempo’, também uma estratégia de controle dos trabalhadores. A automatização dos

movimentos representava a maximização da produção. Essa situação gerou corpos

insatisfeitos, os quais se manifestaram ao redor do mundo, exigindo melhores

condições de trabalho.

Concomitantemente, a produção em larga escala de roupas e bens

duráveis homogenizou as aparências e os desejos. Os corpos haviam se tornado

apenas um, em meio a uma multidão. Tratado pela lógica capitalista como

instrumento produtivo e consumidor.

Uma outra associação desse corpo como instrumento é resultado do

enfraquecimento do poder religioso sobre o corpo. E a conseqüente busca por

explicações quanto ao mundo, a condição de vida e a expectativa de sua melhora,

transmitiram ao corpo um novo domínio. O capitalismo gerou desenvolvimento

econômico, diversificação de produtos, mas, igualmente, dificultou o acesso de parte

da população a uma vida digna. Aos poucos, a distância entre as classes se tornava

um verdadeiro abismo, agravada pelas crises econômicas.

A vulnerabilidade do sistema capitalista fortaleceu seus opositores, que

ganharam poder no discurso e na construção e disseminação de suas práticas. O

exemplo mais significativo dessa alternativa foi o Nacional-socialismo, o regime
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nazista alemão. Baseado em ideais higienistas e eugenistas, Hitler objetivava a

formação de uma nação com uma raça pura. Para isso, ele perseguiu, torturou e

exterminou milhares de vidas humanas que colocavam em risco a conquista dos seus

objetivos.

Nesse regime, que contou com o apoio ativo da maioria da

população, foram violadas as regras básicas da convivência

social e invertidos os valores estabelecidos e reconhecidos como

uma espécie de bem comum da humanidade. (CAPELATO,

1995, p. 84-85).

As ações do regime nazista banalizaram a vida humana e a morte. Os

corpos foram marcados pela violência, desde a sua perseguição, do encaminhamento

aos campos de concentração e câmaras de gás, ao seu despejamento em valas

coletivas. O corpo se viu, novamente, sendo utilizado como instrumento, entretanto,

para a construção de uma ideologia sectarista.

3.3 O corpo identidade

A revolução cultural de fins do século XX pode assim ser mais

bem entendida como o triunfo do indivíduo sobre a sociedade, ou

melhor, o rompimento dos fios que antes ligavam os seres

humanos em texturas sociais. Pois essas texturas consistiam não

apenas nas relações de fato entre seres humanos e suas formas

de organização, mas também nos modelos gerais dessas

relações e os padrões esperados de comportamento das

pessoas umas com as outras; seus papéis eram prescritos,

embora nem sempre escritos. (HOBSBAWN, 1995, p. 328).
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Ao longo do caminho percorrido pelo corpo significado, ele foi

estrategicamente construído, destruído e reconstruído por diversas entidades sociais,

com intuitos os mais diversos possíveis. A religião com o corpo tabu, revestido pelo

medo do castigo divino desenraizado pelo pecado. O sistema capitalista e as ações

nazistas com o corpo instrumento, responsável pela produção e severamente

destituído de humanidade para a imposição de uma ordem nacional.

As várias ações violentas de repressão corporal utilizaram-se da

imposição de normas e comportamentos sociais. Essa padronização das ações

abafou o corpo expressivo reivindicado pelo movimento juvenil do final do século XX.

O passar dos anos fez passar também pensamentos e gerações. A geração nascida

após a Segunda Guerra em nada se assemelhava às gerações mais velhas,

tampouco na sua forma de pensar. As normas haviam se tornado obstáculo a essa

nova geração, que buscava legitimar suas ações. Esse movimento juvenil de

contracultura utilizou-se de artifícios como o sexo e as drogas para despedaçar

normas estatais, familiares e de convivência.

A liberação sexual encabeçada por aquela geração legitimou práticas até

então sufocadas por punições e enquadramentos, tornando-as públicas. O

importante, nesse momento revolucionário, era mostrar a cara e tornar tudo possível

e realizável. A partir disso criou-se a ‘figura’ do amor livre. Ao corpo foi legado o

direito ao prazer, ao amor, livre de qualquer forma de repressão. Contudo a conquista

corporal ganhou uma nova governância: a liberdade, que de certa forma prende-o

novamente.

O uso de drogas e as práticas sexuais despreocupadas colocaram o

corpo em estado virótico. O aparecimento da AIDS proporcionou, se não igual, similar

sentimento de medo originado pela religião ou pela ideologia. A falta de controle

frente ao novo desafio desmistificou o corpo amoral, prescrevendo novas regras e

comportamentos a sua expressão.

Apesar das desconstruções de significado do corpo revolucionário e suas

novas perspectivas frente a um mundo mais aberto, ele se vestiu com novos trajes,

que lhe davam uma nova aparência, bem como um novo movimento. Tais
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acontecimentos modificaram o modo de ver o corpo e senti-lo. Ele se tornara pura

expressividade e individualista no seu modo de sentir.

Assumia-se tacitamente agora que o mundo consistia em vários

bilhões de seres humanos definidos pela busca de desejo

individual, incluindo desejos até então proibidos ou malvistos,

mas agora permitidos – não porque se houvessem tornado

moralmente aceitáveis, mas porque tantos egos os tinham.

(HOBSBAWN, 1995, p. 327).

4 AS PERSPECTIVAS DO CONCEITO DE CORPO PARA O SÉCULO XXI

O período anterior à virada de século, o século XX, nos serviu de

referência para o entendimento do processo de significação corporal. Analisado em

seus aspectos sócio-culturais, foi possível delinear tanto o corpo quanto as entidades

que lhe proporcionaram significação. Os significados advindos desta reflexão sobre o

corpo se deram pela influência de diversos aspectos sociais e pelas diversas

entidades influentes presentes na sociedade em determinados momentos históricos.

4.1 Os conceitos de corpo na pós-modernidade

(...) a sociedade se levanta num movimento geral que visa

renová-la – sempre em momentos de declínio ou de

desagregação da antiga totalidade social (...). (GIL, 1980, p. 73).

O período de que falamos no capítulo anterior é a modernidade. Dentre

suas características, podemos citar o racionalismo científico e produtivo, a linearidade

processual, o tecnocentrismo, o positivismo e o estabelecimento de verdades
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absolutas. Para HARVEY (1994), a fase anterior à I Guerra Mundial caracterizou-se

mais pela reação da sociedade às novas condições de produção, consumo e

circulação de bens do que, propriamente, pelo estabelecimento de um novo

pensamento ou produção de mudanças. Segundo o mesmo autor:

Enquanto alguns alegam que os movimentos contraculturais dos

anos 60 criaram um ambiente de necessidades não atendidas e

de desejos reprimidos que a produção cultural popular pós-

modernista apenas procurou satisfazer da melhor maneira

possível em forma de mercadoria, outros sugerem que o

capitalismo, para manter seus mercados, se viu forçado a

produzir desejos e, portanto, estimular sensibilidades individuais

para criar uma nova estética que superasse e se opusesse às

formas tradicionais de alta cultura. (HARVEY, 1994, p. 65).

A responsabilidade do sistema capitalista na reestruturação da sociedade

frente às novas perspectivas do ‘mercado’ fez-se num ritmo alucinante. As novas

formas de produção tomaram conta de todos os âmbitos da sociedade: o trabalho, o

lazer, as relações entre as nações, a vida íntima das pessoas, etc. Questões que há

tempos estavam sendo germinadas na sociedade ganharam maior visibilidade nesse

período. Dentre elas, as que já discutimos mais profundamente no primeiro capítulo,

as quais delinearam algumas dinâmicas corporais e suas abordagens.

Contudo, após a II Guerra Mundial, decorrente de uma primeira metade

de século muito conturbada à experiência humana, as pessoas foram tomadas por

uma grande agitação interna, pela busca de uma vida mais prazerosa, acima de tudo

pela liberdade de credo, de expressão, de opção sexual e de movimento (questões

que reforçaram e legitimaram a individualidade). A repressão e as formas de poder

presenciadas no período anterior foram motivadoras de exigências coletivas e

individuais.
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É na segunda metade do século XX que aflora uma nova modificação no

‘sentir’. Entretanto, o seu momento inicial é debatido diferentemente por alguns

autores. Para LYOTARD (1986), essa virada se deu ao final da década de 1950 com

a mudança do estatuto do saber, enquanto que HARVEY (1994) acredita ter se dado

em algum ponto entre 1968 e 1972, selando o fim das metanarrativas4. A esse novo

período, filósofos como Lyotard, Harvey, Derrida e sociólogos como Baudrillard,

deram o nome de pós-modernidade. Um momento na história onde ocorre uma

ruptura com o passado, não pelo surgimento de uma nova ordem social, política ou

econômica, mas, indiscutivelmente, pelo reflexo do desenvolvimento científico-

tecnológico, de uma nova maneira de habitar o mundo e interagir com ele e com os

outros viventes. Uma nova maneira, onde o coletivo foi destituído pelo individualismo,

o qual motivou e marcou diversas relações presentes na sociedade.

Duas possibilidades são colocadas por HARVEY (1994) frente à

complexidade das mudanças do final do século XX: a primeira, de que a produção

cultural pós-modernista apenas buscou atender ao clima de insatisfação e desejos

reprimidos gerados pelos movimentos contraculturais da década de 1960, e, a

segunda, de que o próprio capitalismo se viu forçado a produzir desejos e estimular

sensibilidades individuais, como uma maneira de não perder seus mercados.

Essa ansiedade relativa ao sentimento individual gerado nesse momento

é analisada por SENNETT (1988) como conseqüência das profundas mudanças

desencadeadas pelo capitalismo e pela crença religiosa. Ele complementa falando

que:

foi a geração nascida após a Segunda Guerra Mundial que se

voltou para dentro de si ao se libertar das repressões sexuais. É

nessa mesma geração que se operou a maior parte da destruição

física do domínio público. (SENNETT, 1988, p. 30).

4 Discursos universais e totalizantes que buscavam fundamentar e legitimar a ilusão de uma história universal.
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O individualismo narcisístico contemplado nessa virada de século XXI, a

longas épocas vinha sendo alimentado. Uma característica desencadeada pelo

desenvolvimento das ciências derrubando verdades absolutas colocadas pela

religião, retirando Deus como fonte de toda a explicação e colocando o ser humano

como o centro de toda a investigação. FERRY (1994) fala desse individualismo

exacerbado como o responsável por rupturas, cada vez mais freqüentes, ao longo do

século XX.

As rupturas promoveram a desestruturação desses modelos de referência

à conduta humana, de maneira geral, acarretando uma busca por novos caminhos

que possibilitassem o retorno ao equilíbrio. Exatamente nesses momentos são

promovidas grandes irrupções à experiência subjetiva privatizada5 quando, de

acordo:

a perda de referências coletivas, como a religião, a ‘raça’, o

‘povo’, a família, ou ainda uma lei confiável obriga o homem a

construir referências internas. (FIGUEIREDO & SANTI, 2002, p.

20).

Nessa busca por referências, novas perspectivas serão dadas ao corpo,

na virada do século XXI, baseadas em questões extremamente complexas para o ser

humano. O desenvolvimento genético, a internet, a acumulação de bens, entre outros

assuntos, cercarão a esfera das relações sociais sobre as identidades corporais:

(...) máximo de reprodução com o mínimo possível de sexo.

Outrora o corpo foi a metáfora da alma; depois foi a metáfora do

sexo, hoje já não é mais metáfora de coisa nenhuma. É o lugar

da metástase, do encadeamento maquínico de todos os seus

processos, de uma programação infinita sem organização

5 Entende-se privatizada aqui como sendo uma estruturação íntima, individual, pessoal, a qual mais ninguém tem acesso.
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simbólica, sem objetivo transcendente, na pura promiscuidade

consigo mesmo (...). (BAUDRILLARD, 1990, p.13).

4.2 O corpo objeto: consumo

(...) o consumo surge como modo activo de relação (não só com

os objetos mas ainda com a coletividade e o mundo), como modo

de actividade sistemática e de resposta global, que serve de

base a todo o nosso sistema cultural. (BAUDRILLARD, 1995, p.

11).

A introdução do corpo na sociedade de consumo na qual estamos

imersos hoje, nos remete mais uma vez ao início do século XX (ou até mesmo

anterior a isso), a fim de que possamos fundamentar questões decisivas ao seu

entendimento.

No início da modernidade, apesar do surgimento de novos métodos de

produção, essa ainda se dava de forma ‘caseira’ (produção manual em pequena

escala), levando em consideração não só as necessidades de cada indivíduo, mas

também a sua particularidade (tamanho, gosto, etc.). A produção era fruto de uma

necessidade social ou pessoal, na qual os objetos produzidos eram valorizados pela

sua utilidade.

Devido à evolução dos métodos produtivos, a produção em larga escala

pelas indústrias, por exemplo, absorve da característica ímpar do produto, o seu

sentido. O crescimento populacional torna inviável o diferente, o individual. A

produção passa a atender à demanda. Aos poucos o sistema capitalista se torna o

produtor de necessidades, é ele que comanda a nova dinâmica do consumo, uma

dinâmica baseada não mais no valor de uso do objeto, mas no significado do seu

consumo.
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As referências estabelecidas pelo capitalismo normatizaram o consumo

de acordo com a realidade social. Diversas esferas sociais como o prazer, o lazer, a

sedução e até mesmo o erotismo foram resignificados pelo poder do dinheiro e pela

produção de mercadorias. MARX6 citado por HARVEY (1994) brilhantemente

caracterizava a esfera das necessidades instituídas pelo capitalismo, dizendo que ele:

(...) produz, de um lado, a sofisticação das necessidades e dos

seus meios, e, de outro, uma bestial barbarização, uma completa,

brutal e abstrata simplificação da necessidade. (HARVEY, 1994,

p. 99).

O consumo e suas estratégias parecem ter fagocitado todos os valores

morais e sociais, ao longo do século XX, deixando, nos dias atuais, apenas aquilo

que podemos ver (literalmente). O desejo ultrapassou a esfera do bom senso,

ocasionando atitudes desleais e, principalmente, manobras de poder. Esse poder se

alia à esfera da significação, através da qual coloca a sociedade e os corpos sob seu

domínio.

Assim o foi com Hitler, em seus discursos que ‘seduziram’ o povo e

construíram uma redoma de significação aos corpos e aos seus atos.

Basta fazer funcionar os corpos sobre um outro regime, para

monopolizar o poder; basta transformar o significante flutuante

que rege a circulação das energias nos códigos, em significante

supremo, ao qual todos os outros signos estão submetidos, para

dominar os corpos. (GIL, 1980, p. 69).

A descoberta de Goebbels (responsável pela propaganda nazista) de

utilização do discurso, mais especificamente da força da propaganda como

6 Menção feita ao pensamento de Marx.
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ferramenta de controle e manipulação da população, deu abertura a uma nova

conduta do capitalismo frente aos seus consumidores.

É justamente essa a lógica do consumo levantada por BAUDRILLARD

(1995), a de manipulação de signos. Foi através da sedução, desse jogo de signos,

que o corpo foi colocado no lugar em que hoje se apresenta, como objeto de

consumo. BAUDRILLARD (1991a) fala que essa sedução representa o domínio do

universo simbólico, através dela pode-se reconstruir um estado, uma realidade já

perdida. Nosso imaginário nos permite criar uma nova realidade, ou melhor, simulá-la.

Essa nova era em que vivemos, de total desintegração dos referenciais,

nos permite simular o perdido (talvez como forma de sobrevivência), numa turbulenta

reabilitação imaginária (BAUDRILLARD, 1991b). O corpo que, passado o tempo,

ganhou status de pecado e força de trabalho, agora se declara como patrimônio

(Projeto Genoma o promoveu a patrimônio da humanidade). Isso se instituiu tanto

pelo seu caráter científico, no qual partes podem ser manipuladas para o bem da

humanidade, como pela nova determinação de possuir um corpo, moldá-lo da

maneira como o quiser (ter o corpo de seu desejo).

As relações pessoais e científicas com o corpo, ao longo da história,

foram se estreitando. O corpo intocável e que também não poderia ser mostrado, viu

suas entranhas expostas e dilaceradas. O todo se desfez em pedaços cada vez

menores e, igualmente, comercializáveis. O corpo, única propriedade ainda privada,

já não o é mais.

A medicina preventiva de tempos não muito remotos cedeu lugar à

medicina preditiva. O desenvolvimento do conhecimento genético pelo Projeto

Genoma possibilitou descobertas primordiais à obtenção da cura de determinadas

doenças, até então desconhecidas, por outro lado tornou nosso material corporal

mais íntimo comercializável.

A longevidade que antes significava envelhecer com saúde, se torna o

não mais envelhecer, ser eternamente jovem (principalmente no aspecto físico, na

aparência). As linhas do tempo (as marcas em nosso corpo), antes, sinônimo de

sabedoria, devem agora ser apagadas.
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Talvez estejamos, como sugestiona SFEZ (1996), rumo a uma utopia da

saúde perfeita. Mas de que saúde falamos? Uma saúde construída? Isso é saúde?

Ou seria mesmo a saúde que buscamos?

Precisamos de uma memória instantânea, de ligação direta,

espécie de identidade publicitária que possa acontecer no

mesmo instante. Assim, o que se busca hoje não é tanto a saúde,

que é um equilíbrio orgânico, mas um brilho efêmero, higiênico e

publicitário do corpo – bem mais uma performance do que um

estado ideal. Em termos de moda e de aparência, busca não

tanto a beleza ou a sedução, e sim o visual. (BAUDRILLARD,

1990, p. 30).

4.3 O corpo imagem: estéticas inventadas

A experiência do tempo e do espaço se transformou, a confiança

na associação entre juízos científicos e morais ruiu, a estética

triunfou sobre a ética como foco primário de preocupação

intelectual e social, as imagens dominaram as narrativas (...).

(HARVEY, 1994, p. 293).

Ainda no século XX, com os avanços tecnológicos, as sociedades

puderam vivenciar uma nova dinâmica quanto à obtenção de informações e imagens.

Com o surgimento do cinema, as imagens se tornaram objeto de sedução e de

desejo. Isso fez com que essa prática de lazer se consolidasse ainda na primeira

metade do século XX.

Com a invenção do aparelho de televisão, as imagens mudaram de

caráter público para privado. Apesar do elevado custo para aquisição dos aparelhos,

os mais abonados o fizeram, tornando possível assistir ao mundo sem sair de sua
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casa e do núcleo família/amigos. Essa inovação foi capaz de mudar sensivelmente as

relações sociais, de maneira a valorizar a privacidade e a individualidade.

Conseqüentemente, a essas exposições imagéticas, o corpo, após

reclusões religiosas, morais e vestuárias, encontrou um espaço de liberdade e realce.

Os corpos, no cinema, mostrados por atrizes e atores, foram aos poucos sendo

modelados, ganhando contornos, sutilezas e significados. Uma atenção muito maior

lhes foi concedida, de maneira que afetou positivamente setores econômicos;

fabricação e venda de roupas, produtos alimentares, entre outros.

Aos poucos, o corpo se tornou objeto de consumo, algo rentável à

sociedade. Descobriu-se, então, a lucratividade gerada por ele. As propagandas

procuravam vincular o corpo ao objeto de venda, de consumo, dando-lhe,

conseqüentemente, a mesma perspectiva. Os anúncios televisivos e das revistas

realçavam não somente esse caráter consumidor e consumível, mas o

estabelecimento de sua imagem como promotora de status. ‘O corpo’ começa a

dividir a sociedade em duas novas classes, os corpos belos e os outros. A respeito

desse corpo belo, BAUDRILLARD (1995) o vê como signo de eleição.

O caminho percorrido pelo corpo desencadeia uma revolução interna,

principalmente referente à sexualidade desse corpo que, aparentemente, se tornou

liberto de repressões. Os movimentos da década de 1960 refutavam o caráter

consumidor desse corpo, sugerindo uma vida alternativa, onde se pudesse viver,

realmente, essa liberdade conquistada. Talvez, os personagens desses movimentos

não tivessem consciência de como o sistema capitalista abordaria essa nova faceta

da liberdade. O sistema tornou a sexualidade, progressivamente, um objeto de

consumo, revelando, em nossos dias, uma exacerbação e superficialidade de seus

propósitos. O consumo se alia ao prazer, tornando a sexualidade algo essencial para

a realização humana. É essa associação, como diz BAUDRILLARD (1995), entre

sexualidade e beleza, que orientam a redescoberta e o consumo do corpo.

Num sistema onde a imagem se torna comercial, ganha valor de troca, a

conquista da imagem corporal ‘ideal’ se estabelece como prioridade. O mundo atual
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se configurou em séculos e séculos de muitos acontecimentos e muitas

transformações.

Apesar dos corpos atuais serem aparentemente os mesmos do início do

século XX, no sentido estrutural anatomo-biológico, muitas mudanças internas e

socioculturais fizeram desse corpo do século XXI uma utopia aos olhos de nossos

antepassados. Mas será que para nós hoje também não o é?

No decorrer do século XX, diversas ‘disciplinas’ (FIGUEIREDO & SANTI,

2002) afligiram o corpo, atribuindo-lhe rigorosos padrões e controles. O corpo, que se

tornava a cada década mais visível, numa cultura exclusivamente visual, ganhou

destaque e status.

O século XX, o capitalismo e a globalização, nos serviram de referência

para o entendimento do processo de significação corporal. Analisado em seus

aspectos socioculturais, foi possível delinear tanto o corpo, quanto o emaranhado de

entidades que lhe proporcionaram significação. Entretanto, se considerarmos o corpo

como a nossa variável, torna-se impossível o seu isolamento, no sentido de entendê-

lo como influenciado por uma ou outra entidade. Essa significação corporal, em suma,

se dá pela influência de diversos aspectos socioculturais, por diversas entidades

significadoras presentes na sociedade em determinados momentos históricos.

A rotatividade simbólica observada no período estudado não é uma

questão atual. Ela se iniciou nos primeiros passos da história da humanidade, num

processo de resignificação do corpo frente a mudanças socioculturais em seus

diferentes momentos históricos.

O corpo, sempre que se libertava de alguma amarra, já possuía outras o

envolvendo. Foi assim durante a história do século XX e na virada do século XXI. Ao

se libertar da magia religiosa, se viu golpeado pela ação da ideologia, dos mitos, do

consumo, da estética e, talvez, de tantas outras que aqui não nos atentamos. Foi e é

através dessas entidades de significação que a história do conceito de corpo pode ser

contada.
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Esse corpo nunca foi ou será significado apenas pela sua característica

física. Ele será sempre uma fonte corrente de subjetividade de onde brotam

significados.

Mas que controle tem o ser humano sobre o seu corpo?

5 O CORPO MUTANTE: O PODER DA TRANSFORMAÇÃO E A
IMPREVISIBILIDADE DOS RESULTADOS

We are individuals, but our individuality is socially produced.

Human beings as organic systems are part of nature, but their

natural enviroment is also the product of historical practices7.

(TURNER, 1996, p. 232).

A história do corpo humano se inicia com a história da sociedade, na qual

os corpos se transformaram de acordo com as épocas. O corpo, além de biológico,

também é um fenômeno social traduzido culturalmente pelos gestos, hábitos e

maneiras de se vestir, se comportar e se movimentar.

A partir do nascimento de um ser humano, o pequenino corpo é inserido

na cultura de grupo particular de convivência: a família. É este grupo que providencia

o primeiro mundo de significações. Os símbolos e signos circundam os limites de

exploração do ambiente e adaptação das necessidades. Ao longo de sua existência,

a inserção no mundo se dará pela descoberta das possibilidades de comunicação e

experiência temporal, espacial, emocional e cognitiva, através de sua capacidade

motora.

O mundo atual se configurou em séculos e séculos de muitos

acontecimentos e muitas transformações. Os corpos hoje não são senão a tradução

daquilo que vivemos, transformamos e criamos através dos tempos. Culturalmente,

7 “Nós somos individuais, mas nossa individualidade é produzida socialmente. Seres humanos como sistemas orgânicos são
parte da natureza, mas seu meio natural é também o produto de práticas históricas” (Tradução da autora).
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criamos símbolos e signos que, através de gestos, palavras, ritmos e desafios nos

identificam como os corpos que somos (GUEDES, no prelo).

O cenário corporal que se “lê”, “sente”, “experiencia” e principalmente se

“vê” é o resultado de uma construção sociocultural com uma bagagem histórica dos

mais importantes acontecimentos do século XX. As mudanças sociais em decorrência

da produção, o crescimento das metrópoles, o avanço científico-tecnológico, as

guerras, tudo isso promoveu a variação e ampliação deste conceito de corpo, que

veiculamos em imagens e sons. A sensibilidade mudou, a percepção também:

Todo o paradigma da sensibilidade mudou. Essa tatilidade não é

o sentido orgânico do tato. Significa simplesmente a contigüidade

epidérmica do olho e da imagem, o fim da distância estética do

olhar. (BAUDRILLARD, 1990, p. 62-63).

O desenvolvimento de uma sociedade consumista que sempre explorou o

corpo através de diversos meios de comunicação, nunca deixou de lado a

possibilidade de exaltar o padrão a ser assimilado pelas massas. Do corpo feminino

gordo (que representava a opulência mediante as crises econômicas, numa Europa

da Era Medieval), passamos ao corpo magro (representando a beleza das formas

corporais, acentuada de fragilidade feminina, na Europa do Século XIX), até

chegarmos aos corpos femininos magros, porém musculosos, fortes, fisicamente

vigorosos (divulgados pela indústria do cinema americano), que ditam quase todo o

século XX. A cada década, o corpo ganhou contornos médicos, políticos,

econômicos, e tornou mais evidente que a imagem (cinema, televisão, revistas e

fotografias) apressava a massificação dos desejos e diminuía a distância entre

nacionalidades, raças e credos.

Cada sistema revela assim a cada ciclo, por trás da idealidade

dos seus fins (a saúde, a ressurreição, a produtividade racional, a

sexualidade liberada), o fantasma redutor com base no qual se
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articula, a visão delirante do corpo que constitui sua estratégia.

(BAUDRILLARD, 1996, p. 155).

No início do século XX, a produção em série desenhou a homogenização

dos corpos, padronizando sua aparência, introduzindo os indivíduos numa identidade

coletiva, de classe, de profissão, etc. As vestimentas, assim como em períodos

anteriores, foram novamente as desencadeadoras do processo de significação

corporal, servindo de legenda tanto da vida profissional quanto pessoal (SENNETT,

1988).

Em decorrência, a identidade social era visível aos olhos de quem

analisava o corte do tecido, a qualidade do material e sua procedência. Depois,

vieram as assinaturas, as quais, a partir de Coco Chanel, tiveram o poder de medir o

tamanho da riqueza de quem as vestia. A lógica desse consumo se caracterizou pela

manipulação de signos, inaugurando um valor adicional ao corpo, seu cartão de

visitas marcado pela aparência. A vida pública sempre foi a esfera de afirmação de

novos valores e passarela de simbologias corporais. Sempre foi neste lugar de

aparências e aparições que a forma corporal ganhou sua tradução mais literal.

A necessidade de comunicação com o mundo exterior fez-se de diversas

formas durante as várias histórias das mais diversas e complexas sociedades

humanas. O século XX inaugura o consumo como a mais viável e rápida maneira de

engajar-se nos meios sociais (BAUDRILLARD, 1995).

O consumo, depois de tornar-se uma das mais importantes vias de

reconhecimento e admiração, além de dinâmica, por outro lado, suprimiu a

individualidade, a liberdade de escolha e de expressão. A moda, por exemplo, vestiu

o corpo como um manequim e, associados à beleza, ambos tornaram-se signos de

eleição. O cinema, que contribuiu fortemente para uma certa padronização e

modificação dos conceitos dados ao corpo, inaugurou consigo uma fábrica de

sonhos, o mundo imaginário dos desejos reais. A vida não estava mais fadada ao

destino imposto pelos costumes sociais. A fantasia salvava o corpo e seus desejos.
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As idéias que, por séculos, foram controladas através dos corpos, seja

pela tortura, pelo aprisionamento ou pela massificação da ignorância, cediam lugar às

fantásticas ilusões de um mundo perfeito, finais felizes e à sofisticação de um mundo

desejado. As histórias imagéticas que, depois da palavra escrita, viravam imagens

em telas enormes, deram ao espectador uma velocidade diferente de informações e,

com isto, uma mobilidade dantes impensada. Não era mais necessário o castigo. A

fantasia fazia o seu papel e ocupava o lugar das insatisfações, rebeliões e

inconformismo.

Todavia, o medo da morte, a insegurança e noção de que tudo é menos

perecível que o corpo, trouxeram, inclusive, uma outra consciência: a de que é

preciso viver intensamente. Este sentimento, advindo da conclusão da primeira

metade do século XX, que foi extremamente conturbada e aniquiladora, desencadeou

um processo de valorização da vida. A libertação do prazer frente às diversas

repressões e padronizações que vinham ocorrendo desde o início do século

acalmavam os corpos que refletiam sobre a insatisfação, a decepção pela rigidez,

dureza e violência do mundo.

A liberdade reivindicada pela Revolução Juvenil da década de 1960

desinibiu e legitimou diversos tipos de comportamentos e grupos marginalizados e

discriminados na sociedade. A sexualidade foi a esfera mais significativa dessa

revolução, marcando a queda de valores morais constitutivos da sociedade ocidental.

Vemos por que o corpo e o sexo suportam todas essas

esperanças: é que, reprimidos sob toda ordem de que se tinham

revestido nossas sociedades ‘históricas’, eles se tornaram

metáforas da negatividade radical. De metáfora, desejou-se fazê-

los passar ao estado de fato revolucionário. (BAUDRILLARD,

1996, p. 161).

Essa abertura intensificou algumas esferas íntimas do ser humano

gerando, de alguma forma, comportamentos mais ríspidos e agressivos como uma
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segurança de conquista do prazer. Os indivíduos diferentes às vistas da sociedade

homogenizada, padronizada e machista, eram ‘acariciados’ pela discriminação e pelo

preconceito, quando não pela exclusão social, o que suscitou uma nova luta pela

liberdade, pelo reconhecimento e pelo respeito.

A conquista de igualdade de direitos, na maneira como foi entendida e

considerada pela sociedade, desde a Revolução Francesa, sempre foi motivo de

manifestações. Com isso a sociedade atual sofre pela falta de respeito à diferença

(na busca por uma ‘falsa’ igualdade) em decorrência da homogenização dos

indivíduos e de seus comportamentos.

Apesar de toda a abertura político-social, principalmente dos países

socialistas, a igualdade jamais se enquadraria nos seus modelos humanos dos

tempos “pós-modernos”.

O que aparece num nível como o último modismo, promoção

publicitária e espetáculo vazio são parte de uma lenta

transformação cultural emergente nas sociedades ocidentais,

uma mudança da sensibilidade para a qual o termo ‘pós-

moderno’ é na verdade, ao menos por agora, totalmente

adequado. A natureza e a profundidade dessa transformação são

discutíveis, mas transformação ela é. Não quero ser entendido

erroneamente como se afirmasse haver uma mudança global de

paradigma nas ordens cultural, social e econômica; qualquer

alegação dessa natureza seria um exagero. Mas, num importante

setor da nossa cultura, há uma notável mutação na sensibilidade,

nas práticas e nas formações discursivas que distingue um

conjunto pós-moderno de pressupostos, experiências e

proposição do de um período precedente. (HARVEY, 1994, p.

45).
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O sonho da igualdade esbarrou na individualidade narcisista da pós-

modernidade, que é aniquiladora, e derrubou qualquer tentativa de pensamento

coletivo, grupal ou de igualdade social. O discurso existe, no entanto, criamos um

sistema que nos fez sempre acreditar na competição como a melhor saída para a

transcendência, que é um elemento humano crucial de desenvolvimento.

Combinando narcisismo e transcendência, o movimento humano, em busca de uma

sociedade melhor, é aquele que mais bem reflete a sua imagem e semelhança, ou

seja, que reflete os seus valores, a sua própria imagem no espelho de sua própria

criação. Desta forma a beleza que quero é aquela que crio e que determino, só assim

poderei trocar:

Esse narcisismo é, portanto, radicalmente distinto do gato ou da

criança, em decorrência de estar situado sob o signo do valor. É

um narcisismo dirigido, uma exaltação dirigida e funcional da

beleza a título de avaliação e troca de signos. (BAUDRILLARD,

1996, p. 149-150).

Da esfera do indivíduo implode a conquista de espaços cada vez mais

distantes. O mundo deverá caber na palma da mão, ou em um chip. A globalização

contemporânea do conhecimento e da tecnologia transformou, novamente, as

relações pessoais e sociais. Ao mesmo tempo em que se mostraram mais intensas,

se tornaram superficiais. A velocidade das informações no mundo é, muitas vezes,

atribuída a uma falta de sentido cada vez maior e que, segundo BAUDRILLARD

(1991b), acontece pela perda do significado em todos os seus domínios. Ou talvez,

pela aquisição de outros significados que ainda não aprendemos a ler, traduzir, diferir

e significar. O mundo está diferente, somos diferentes e aprendemos a valorizar estas

diferenças, principalmente quando somos expostos a elas. Haja vista a diversificação

cultural, no mundo inteiro, e as novas empreitadas de reconhecimento e respeito pela

luta aos direitos humanos.
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A interação entre as culturas foi um fator relevante para a diversificação

de comportamentos corporais e para os valores atribuídos às “questões corporais”:

Através da liberação de formas, linhas, cores e concepções

estéticas, através da mixagem de todas as culturas e de todos os

estilos, nossa cultura [Ocidental] produziu uma estetização geral,

uma promoção de todas as formas de cultura, sem esquecer as

formas de anticultura, uma assunção de todos os modelos de

representação e de anti-representação. (BAUDRILLARD, 1990, p.

23).

O mundo capitalista incorporou tradições de outros povos (dentro e fora

do mundo Ocidental), tornando-as comercializáveis, consumíveis e colocando-as

como componentes da moda. A insignificância do mundo viu-se transfigurada pelo

estético. Os padrões internos às mais variadas sociedades foram embaralhados,

tornando confusa a relação entre os seres humanos e seus corpos.

A ciência expôs as partes mais internas do corpo humano,

desmistificando crenças, encontrando cura para diversas doenças, e abrindo uma

‘nova’ faceta corporal – nova, maneira de dizer, talvez porque o procedimento tenha

se renovado, mas a intenção há muito já se verificara na história -, a criação de

indivíduos mais bem estruturados e a modelação corporal.

Por conta disso, vive-se hoje uma guerra interna gerada pela insegurança

da perda ou da violação da única materialidade, que, realmente, pertence ao ser

humano.

De corpo contemporâneo, o novo momentum de relacionamento corporal

nos remete ao corpo consumível. As alternativas de modelação corporal (de consumo

corporal) são tão variadas atualmente que, entre tantas coisas espantosas, não seria

nenhum susto, se fossem colocadas em um ‘cardápio’ para escolha. Tais

procedimentos não guardam nenhum pudor (nem por parte dos pacientes, muito

menos pelos médicos, que trocaram a ética médica pelo status financeiro que a
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atividade lhe promove). As ações cirúrgicas são realizadas, mesmo que causem

sérias conseqüências à saúde do paciente.

A especificação do conhecimento e a fragmentação do corpo para estudo

tornaram este corpo uma pequena parte de um todo, o que, não obstante, representa

o foco central de todas as atuais manifestações humanas. Todas as necessidades

geradas pelo capitalismo visam suprir a aparência, a beleza, a funcionalidade, e de

forma extremamente rápida. BAUDRILLARD (1990) fala dessa busca atual como uma

busca pela performance (um brilho efêmero, higiênico e publicitário do corpo), e não

por um estado ideal de equilíbrio orgânico (a saúde).

O ritmo do organismo humano não tem acompanhado o ritmo das

mudanças, por isso, vem sofrendo com as alterações impensadas e inesperadas da

ciência e da tecnologia. As doenças do final do século XX e início do XXI (a Aids, o

câncer, a depressão, entre outras) demonstram a fragilidade de um corpo violado

pelo próprio homem na sua incalculável ambição e intensidade de viver. Se existe um

poder divino é a ele que os homens objetivam alcançar, uma luta sem fim na busca

por uma vida prolongada (eternamente jovem).

Toda a nossa cultura não passa de um imenso esforço por

dissociar a vida da morte, conjurar a ambivalência da morte em

benefício exclusivo da reprodução da vida como valor e do tempo

como equivalente geral. Abolir a morte é o nosso fantasma, que

se ramifica em todas as direções: a da sobrevivência e da

eternidade para as religiões, da verdade para a ciência, da

produtividade e da acumulação para a economia.

(BAUDRILLARD, 1996, p. 198).

A descoberta da molécula de DNA, no século XX, impulsionou as

pesquisas ao redor do mundo, favorecendo os estudos de seqüenciamento genético.

As benfeitorias desencadeadas por esse processo abafaram as obscuras pretensões

em desenvolvimento. As tentativas de clonagem animal repercutiram pelo mundo e,
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de alguma forma, o alertou para o próximo passo. As discussões sobre a clonagem

humana sempre estiveram presentes na sociedade, entretanto, muito pouco se sabe

sobre seu andamento, e menos ainda sobre suas conseqüências, tanto biológicas,

quanto sociais.

BAUDRILLARD (1990), em suas reflexões sobre o tema, entende o clone

como ‘uma metástase cancerosa de sua fórmula de base’ e o último estágio de

modelação corporal.

A clonagem é, pois, o último estádio da história da modelação do

corpo, aquele em que, reduzido a sua fórmula abstrata e

genética, o indivíduo é fadado a demultiplicação serial.

(BAUDRILLARD, 1990, p. 126).

A duplicação do ser humano representaria o fim do corpo e da sua

história, além de outras facetas naturais à vida. Tal fato muda as perspectivas

naturais de geração de um ser humano e promove uma rede de seleção de indivíduos

saudáveis ou que tenham algum interesse para a sociedade. Ao invés de ser

considerado um avanço à nossa sociedade (o que certamente poderíamos pensar),

eu qualifico a clonagem como um grande retrocesso, que terminaria por aniquilar

qualquer relação social, pessoal e de valor ainda remanescente na sociedade. As

pessoas já não se olham, já não se tocam, já não se falam, consumidas pela rotina e

pela mão frígida da tecnologia.

As imagens construídas da realidade transbordam sentimentos que

tomam conta do ser humano e são projetados em uma grande cena cinematográfica,

criando possibilidades imaginárias frente a fatos reais. A construção dos corpos do

século XXI não passa de um jogo de ilusões que transcende a materialidade. As

diversas mudanças sócioculturais e internas fizeram desse corpo uma utopia aos

olhos de nossos antepassados. Mas não seria, também, para nós, uma figura irreal?

Durante toda a história, os corpos ‘perdidos’ jamais voltaram a sua forma

inicial, por mais tentativas que se realizassem, a realidade transformou não somente
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sua forma como o seu significado perante o mundo. Os corpos do século XXI,

falsamente, promovem uma impressão de conquista e júbilo, considerando as perdas

de referenciais ocorridas nas últimas décadas.

Para tanto, essa busca por uma forma, uma imagem corporal, segundo

BAUDRILLARD (1991b), tem se dado por um processo de simulação. A realidade,

transportada ao nível psíquico, é reelaborada, seguindo exigências internas e

externas, e, mais determinantemente, delineada pelas trocas simbólicas sociais.

Para nós e para nossas sociedades ‘realistas’, a Companhia já

deixou de existir, e o fez sobre as ruínas e o esquecimento dessa

simulação total possível, dessa espiral inteira de simulação que

precedeu o real e de que já não temos consciência – eis aí nosso

verdadeiro inconsciente... Essa lógica nos escapa, e é sobre a

inconsciência da simulação que se baseia nossa consciência do

real. (BAUDRILLARD, 1991a, p. 73-74).

Esse jogo simbólico tem como norte a sedução:

(...) representa o domínio do universo simbólico, ao passo que o

poder representa apenas o domínio do universo real.

(BAUDRILLARD, 1991a, p. 13).

BAUDRILLARD (1991a) cita os jesuítas como o primeiro exemplo

moderno de uma sociedade de sedução de massa, na qual a estratégia era atingir o

desejo das massas, através de uma satisfação pela fé. Entretanto, vale lembrar que o

controle das massas e o jogo simbólico sempre existiram.

A sedução exercida pela serpente sob Eva, no paraíso (segundo

passagens bíblicas), para comer do fruto proibido (a maçã), desenha a morte do

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


51

objeto (a maça) pela sua representação simbólica. O fruto, em si, perde o seu valor de

uso (de alimento), e ganha valor de troca (de pecado, de transgressão).

O objecto só é banal no uso e no momento em que serve... A

partir do momento em que significa, o objecto deixa de ser banal:

ora, vimos antes que a «verdade» do objeto contemporâneo já

não consiste em servir para alguma coisa, mas em significar;

deixou de ser manipulado como instrumento, sendo utilizado

como signo. (BAUDRILLARD, 1995, p. 124).

Assim age a sedução: na troca simbólica ela ‘mata’ o objeto, perpetuando

a sua simulação, a sua realização psíquica, a sua simbologia. As trocas simbólicas

são as verdadeiras relações da pós-modernidade, já não existe objeto senão aquele

desenhado em nossas mentes, ou imaginado pelos nossos olhos. Fazemos parte,

hoje, de um grande simulacro (BAUDRILLARD, 1991b).

Da mesma forma, o corpo já não segue uma cultura, este fenômeno

aparece como a união de todas as culturas; já não possui uma estética, é a própria

estética; já não é percebido na sociedade como a materialidade que torna possível e

real a nossa existência terrena, é apenas uma realização psíquica ‘sem importância’

dos desejos.

A banalidade e a insignificância tomaram conta da realidade. A essência

da vida se perdeu nas entranhas do capitalismo, sistema único reinante,

catastroficamente globalizador.

O equilíbrio entre os extremos só é possível graças a sua diferença e por

existirem medidas em ambos os lados que se confrontam. BAUDRILLARD (1996, p.

90) fala que “são necessárias duas superpotências para manter um universo sob

controle: um império sozinho provocaria sua própria ruína”. Vivemos a ruína do

capitalismo, o qual precipita as mais fúteis e obsessivas posturas frente à vida.
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Diante de tantas prisões e alienações às quais o corpo esteve sujeito, ao

longo da história, a simulação não permite reflexão, ou melhor, não disponibiliza

tempo para tal. A teia simbólica que prende os corpos é tão extensa e forte, que

desejar sair dela é desejar não fazer parte do mundo atual. Os valores pessoais ainda

remanescentes têm sido motivo de muito conflito e desequilíbrio para os que ainda os

possuem. Se, há tempos atrás, os mentirosos e desonestos é que viviam a duras

penas, os íntegros pagam, hoje, com as suas vidas.

A modelação corporal chegou ao mesmo extremo dos valores, onde estar

fora dos padrões de beleza, ou não se enquadrar a eles significa ser deixado de lado,

ou não ter o seu valor reconhecido. O corpo é, hoje, sinônimo de tantos pré-requisitos,

que já não sabemos o que ele realmente significa, “... tudo hoje testemunha que o

corpo se tornou objecto de salvação. Substitui literalmente a alma, nesta função moral

e ideológica” (BAUDRILLARD, 1995, p.136). No momento em que o corpo tornou-se

objeto consumível, também pôde ser manipulável (psiquicamente).

No ilimitado universo capitalista atual, o corpo se prende a duas fontes de

alimentação: a beleza e a sexualidade. Esses são pilares construídos e consolidados

nos anos de liberação corporal, considerados como meios e fins de um processo de

construção corporal. A busca pela beleza está intimamente relacionada à sexualidade

e vice-versa. Eles são requisitos que se justificam um pelo outro.

Nesse incessante movimento circular desencadeado pelos pilares de

sustentação do processo de construção corporal, consolida-se o estado imagético do

corpo. As imagens são senhoras da verdade e, somente através delas, é que o corpo

se materializa como objeto.

A revolução corporal atual é, majoritariamente, simbólica. Ela acontece

com mudanças na significação e é a única coisa que importa. Já não consumimos um

bem material pela sua funcionalidade, consumimos, sim, o status do seu consumo. Já

não consumimos partes do corpo, consumimos sim a estética e a sexualidade nele

significados.

A grande questão é: como lidar com esses corpos que a todo o momento

se resignificam? O turbilhão de acontecimentos aos quais o ser humano está, hoje,
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enlaçado é responsável pela destruição e reconstrução de significados. Contudo, a

perplexidade da renovação constante tem conseqüências alienantes. Segundo

BAUDRILLARD (1995, p. 205) “... o processo de produtividade acelerada sob o signo

do capital, surge igualmente como a era da alienação radical”.

Os corpos seguem inertes pela truncada cadeia das significações. A

aflição gerada pela sua característica atual nubla a imagem do futuro corpo, já não é

previsível seus próximos usos. O grande vazio da atualidade é a ausência de reflexão

e a falta de perspectiva social. O corpo ganhou a liberdade após séculos de

repressões morais, sociais, culturais, tecnológicas, entre outras; mas ganhou também

(pesarosamente) a insegurança total da sua existência.

Alicerçados pelo desejo de sentir-se melhor num mundo de aflições, os

indivíduos agarram-se a novas crenças religiosas, terapias de autoconhecimento e

atividades corporais que promovem, através dos movimentos, a satisfação das

necessidades da mente. Por certo, sempre aparecem aproveitadores da situação

humana para enriquecer, manipular opiniões e direcionar o rumo das ações. Em todas

as áreas, surgem ‘falsas ajudas’, com o intuito apenas de tirar proveito da situação,

sem nenhuma responsabilidade social. Nessa situação, encontram-se milhares de

pessoas esperançosas por uma vida melhor.

Contudo, o mundo ocidental se rende cada dia mais às práticas milenares

orientais, ainda preservadas em suas filosofias de vida. Práticas como a yoga, o tai-

chi-chuan, entre outras, direcionam os corpos a movimentos de equilíbrio, calma e

reflexão. A agitação das ações e dos movimentos da realidade pós-moderna provoca

a inércia dos corpos, e é justamente essa ruptura que as práticas proporcionam.

Como imaginar o futuro do corpo quando as perspectivas sociais e

culturais não o asseguram no presente momento? De que forma esse corpo se

estruturará numa sociedade sem referenciais, e quais serão seus próximos conceitos?

A dificuldade de pensarmos sobre esse corpo futuro é, justamente, por fazermos parte

do momento atual, e, de alguma forma, sermos pessimistas quanto as suas

perspectivas. Nossas aflições se cercam de expectativas e frustrações.
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Os modelos corporais da grande massa, apesar de representarem uma

coletividade, são sumariamente construídos na individualidade de cada ser humano.

Talvez os corpos futuros sigam o mesmo caminho, mesmo porque, o indivíduo

somente interage por estar vivendo em sociedade, e, com isso, toma seus modelos

inclusive socialmente. Ou talvez a construção psíquica do corpo ‘perdido’, o processo

de simulação atual, seja, a partir desse momento em diante, uma prática determinante

para a construção dos futuros conceitos e modelos corporais. A formação dos

modelos corporais de fora para dentro, do social para o individual, pode, agora, se

inverter. Esse processo de simulação é individual e, para tanto, é regado a desejos

internos. Por que não imaginarmos a desintegração total dos modelos corporais

coletivos (massificados) e a aparição de modelos individuais, baseado nas

características de cada indivíduo? Seria isso possível, enraizado num sistema

(capitalista) que transforma desejos em necessidades e consumo?

Enquanto os valores capitalistas forem mais fortes do que a vida do ser

humano, imagino que essa ruptura no processo de construção de conceitos e

modelos corporais de interesses capitalistas, seja extremamente árdua e imprevisível.

Creio estarmos mais próximos de uma nova fase conceitual corporal consumista e

manipulatória, do que, propriamente, de um momento de inovação e ruptura radical.

Os passos da ciência rumo à clonagem humana (apesar da minha

descrença quanto a sua breve efetividade), à escolha do melhor embrião no banco de

semens, à manipulação genética, às pesquisas com células tronco, tudo isso desloca

nossa atenção ao porvir. Não é possível predizer as conseqüências de seus

desenvolvimentos, nem biológicas, muito menos sociais. A criação de seres humanos

pela ciência é especulativa e tem validade somente como a busca de indivíduos

perfeitos, formatados de acordo com ideais de beleza, inteligência e sucesso. Mas

será que ainda poderíamos chamá-los de seres humanos, tendo sido criados,

manipulados e programados pela mão da ciência? Que conceitos de corpo

poderíamos esperar para corpos pré-conceituados?

Já não existirá corpo para se preocupar, a ciência cuidará de criá-lo e

recriá-lo. Já não existirá saúde para zelar, ela será determinada previamente pela
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escolha dos indivíduos. Já não haverá uma segunda chance, pois a mão da ciência

será incontestável.

Os exercícios físicos (malhação), as cirurgias plásticas, as próteses, os

transplantes, há muito não significam cuidar da saúde, que começou a ser e será mais

ainda no futuro, algo extra corporal. O que, hoje, ocorre é a tentativa de estender a

nossa melhor imagem aos últimos dias de vida.

Assim estamos numa corda bamba. Em uma ponta, uma teia forte e

densa das repressões do passado, na outra, a inexistência de qualquer arremate de

fios que possa servir de apoio. Todavia, ainda existirá um ser humano que, munido de

livre arbítrio, possivelmente, encontrará uma porta de emergência e criará novos

padrões, novas práticas e um novo conceito corporal.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As rupturas conceituais do corpo, a sua resignificação ao longo do

período abordado nesse trabalho, trouxeram questionamentos e reflexões. O novo

momento corporal nem sempre significava uma passagem tranqüila para aqueles que

a viviam, representava um turbilhão de idéias e sentimentos.

Na busca por explicações e entendimento desses momentos conceituais

corporais surgiram novas interrogações e o que eu poderia chamar da base estrutural

desse trabalho. O momento histórico em que eu vivia (década de 1990 e virada do

século XXI) desencadeou conflitos que me colocaram em choque com a realidade

social. Uma realidade que transbordava injustiças, falsas aparências e

superficialidade. Entender as mudanças daquele momento significava entender o

processo que as conduziram ao ponto em que se encontravam.

A decisão metodológica de aprofundamento histórico do século XX num

momento inicial se consolidava a cada novo questionamento levantado. Somente

entendendo a sociedade e seus acontecimentos para aprofundar e entender de que

forma esse corpo era construído e significado.
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A história veio por assim servir de base para explicar as mudanças

conceituais corporais desse estudo. Os acontecimentos históricos refletiram na

maneira de ver e viver no mundo, e as mudanças promovidas por eles, alguns

rearranjos sociais. A característica espiralada da história sugerida nesse trabalho

entende os fatos, as mudanças e os conceitos corporais como inéditos pois não

voltam a se repetir no decorrer da história. Ao longo do século XX as ‘entidades de

significação’ concederam significados diferentes aos corpos, sendo influenciado por

umas mais do que outras.

Mas que corpo é esse de que falamos?

Quando nos referimos incessantemente ‘ao corpo’ falamos de nosso

‘instrumento’ de expressão. Através dele podemos fazer leituras sobre uma cultura,

uma sociedade, observando seu comportamento e o seu movimento. Talvez em

alguns momentos a leitura do corpo, pela sua profundidade e complexidade, tenha se

confundido e se aproximado de uma definição de ser humano, por certo essa leitura

não só é possível como compatível levando em consideração o entremeado cultural

desse estudo.

O processo de significação corporal é dinâmico, em constante movimento,

são muitas as especulações a respeito de sua próxima característica. Olhar para o

momento atual e tentar decifrar seus códigos são tarefas árduas, afinal além de

estarmos inseridos nesse momento histórico não temos um quadro fechado e

concluído. Cabe então pensarmos suas possibilidades.

Atualmente nossos corpos são como um reflexo no espelho, uma imagem

construída que a cada momento se reverte em outra. Uma imagem que não está

apenas em nosso corpo, mas que se materializa fora dele, uma imagem signo de

eleição social. Eleição essa desencadeada pela estética e pelo consumo,

responsáveis por nossas ações. A falta de reflexão ocasionada por diversos fatores

socioculturais torna nossas ações mecânicas e impensadas.

A rígida teia social que envolve nosso corpo faz dele um objeto de

manipulação. Por outro lado tentar se libertar dessa teia seja romper com a inércia e
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ser lançado a margem da discriminação. Os modelos sociais são claros e explícitos e

a regra do jogo é conhecida. Mas até quando essa ordem reinará?

Os próximos passos corporais dependem do momento atual, podem ser a

sua continuidade ou ainda a sua ruptura total. Pensar um corpo futuro dependerá de

como escreveremos a história a partir de hoje.
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