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diversos autores e com as sugestões de minha orientadora, além dos discursos e olhares por 
parte de alguns entrevistados na pesquisa de campo. Depois de tantos pontos de vista 
coletados, criticados e objetivados, esta seção de agradecimentos me proporciona uma 
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sobre meu ombro, o sussurrar de cada palavra encorajadora ao meu ouvido, o sabor de cada 
gole gelado da cerveja a anestesiar as angústias e uma mesa rodeada de amigos a descontrair 
meus olhares. Em dois anos, dá para compactar muitas recordações ao longo desta seção de 
agradecimentos. Entretanto, não me conformo por tão-somente “compactar”, pois desejaria 
descrever pausadamente certos gestos, narrar algumas falas ou até mesmo estampar 
ilustrações que trazem risos e lágrimas, lucidez e embriaguez, solidão e companheirismo. Não 
me conformo pela compactação dessas lembranças ao longo de umas poucas linhas, mas, 
infelizmente, tal espaço cedido às tantas recordações é formalmente limitado. 
                  Como manda o figurino, a princípio, oferto esta dissertação aos meus pais, 
Demétrio Pinheiro Filho e Maria de Lourdes Pinheiro, em favor da paciência e compreensão 
com as quais pude ter a tranqüilidade para terminar a redação dessa pesquisa. Imagino que, na 
cabeça deles, deva ser meio inquietante o fato de que se eu adotasse apenas um terço do ritmo 
e da quantidade de leitura empregados na vida acadêmica, seria então capaz de passar num 
daqueles concursos públicos de cargos burocráticos com renda de sete mil reais por mês. Ao 
invés disso, o filho se dispõe a viver com uma modesta bolsa de mestrado e, como se não 
bastasse, não hesitará em manter-se por mais alguns anos com bolsa de doutorado em terras 
alheias.
                  Ao meu irmão, David Pinheiro, que vem me mostrando o quanto é possível 
preservar certas convicções humanistas sem necessariamente render-se aos partidarismos 
esquerdistas, aos subterfúgios academicistas ou às ortodoxias religiosas. Aliás, creio que foi a 
peleja dele por ingressar no curso de medicina que me influenciou na inclusão das abordagens 
da história social da medicina e da bioética ao longo desta dissertação. Tenho um irmão de 
precoce maturidade e formação ética para compensar a perda de tempo de minha adolescência 
apática e desleixada: enfim, houve um contrabalanço na prole! 

À minha tia e madrinha, Lêda Maria Pinheiro, que, assim como meus pais, vem 
compreendendo essa labuta intelectual de percursos tão longínquos, recursos incertos e  
resultados tardios. É uma realidade que o “estudo” tão incentivado em âmbitos social e  
econômico vem a ser apenas aquele centrado em vestibulares, concursos e procedimentos 
técnico-burocráticos que alicerçam posições de prestígio e ascendências financeiras, em 
detrimento das formas mais comprometidas de estudo a nos arremessar no terreno movediço 
da dúvida, da angústia e da crítica, mais do que na terra-firme das promessas de felicidade, 
previsibilidade e estabilidade. À tia Lêda, enfatizo sua compreensão acerca desta minha 
escolha e os seus cuidados de inestimável valor. 

Às minhas irmãs, Rejane Pinheiro e Raquel Pinheiro. Estamos entregues a 
sucessivos desencontros nesses últimos três anos à medida que cada um vai descortinando 
suas inclinações profissionais e preferências pessoais. Entretanto, estaremos sempre ligados 
um ao outro, e não somente por “laços-de-sangue”, pois essa expressão já nos foi muitas 
vezes louvada e nem sempre as demonstrações eram de espontaneidade, mas sim de atos ocos 



guiados por convenções sociais e “troca-de-favores”. Os autênticos laços de sangue se 
estendem à amizade, ao companheirismo e à aceitação das diferenças; e é isso que define mais 
legivelmente nossos laços, para além de um discurso de família segundo a mecânica das 
tradições e pregações religiosas. Desse modo, antes de tudo, o sentimento familiar reside 
enquanto convicção nossa, ao invés de algo externo e hierárquico que nos obriga, nos culpa, 
nos pune ou nos perdoa. 

À minha orientadora, profa. Dra. Norma Missae Takeuti, que se instigou pelo caos 
e ambigüidade dos meus escritos, mais do que pelo marasmo das previsibilidades 
metodológicas. Ao final do mestrado, esta professora me receitou doses homeopáticas de 
disciplina, objetividade e bom-senso para que eu continue a sobreviver nos meios acadêmicos. 
Dessa maneira, sem anular os marcos patentes da minha escrita e minhas idéias, Norma me 
serviu de exemplo quanto às virtudes da compreensão, da confiança e da flexibilidade. Vi o 
quanto o meio acadêmico é ríspido, mas aprendi com ela que podemos abrigar os ardis do 
humor, da esperança e da transgressão por detrás de volumosas teses, enfadonhas aulas e  
intimidadoras palestras.     
                 Também desejo honrar estes agradecimentos ao prof. Dr. Alípio de Sousa Filho 
que, dentro do seu dinamismo didático-teórico e da amizade, ofertou-me demonstrações de 
confiança que me foram de grande importância. Por isso mesmo, reconheço a participação 
ímpar deste professor no trajeto de minha pós-graduação. 
                  Ao prof. Dr. Alexandro Galeno Araújo e ao prof. Dr. João Gabriel Lima Cruz 
Teixeira, participantes da banca examinadora desta dissertação. Referente ao prof. João 
Gabriel, o destaco como um “tutor” desta pesquisa, já que, desde a fase embrionária de 
quando tudo isso se resumia num pré-projeto de seleção para o mestrado, passando pelo 
exame de qualificação e, por fim, culminando na defesa, atuou direta e indiretamente no 
itinerário teórico e metodológico das minhas idéias.   
                  Ao meu quase-irmão, Daniel Almeida Chagas, pois sempre compartilhamos das 
escolhas, dos sarros e das confidências que tanto sortiram nossas vidas desde as remotas 
épocas de escola e de adolescência transviada. Depois de tantos deboches e mancadas, enfim 
estamos mais críticos e conseqüentes e, desse modo, assumimos um patamar mais sólido de 
amizade independente das nossas diferenças após a época escolar, apesar de que um punhado 
de blocos de lego ou um episódio do Chaves ainda nos faça rir bastante! 
                 Ao querido Galba de Paula Miranda, um grande e velho amigo que sabe o que dizer 
na hora certa, enquanto muitos apenas se distraem com elucubrações fúteis, sermões 
moralistas ou risadas gratuitas. Em nossas andanças, tínhamos uma mistura de psicologia de 
mesa-de-bar, nostálgicas lembranças das nossas danações e aquelas já de praxe declarações de 
fraternidade e admiração que dois amigos ensaiam dentre brindes efusivos. 
                 Ao Alex Sandro Chaves Silva, que aqui evoco como um dos amigos que mais me 
surpreendeu nesses últimos anos devido à facilidade de lidar com pessoas de diversos gostos e 
graus de instrução sem necessariamente comprometer a sua personalidade tão singular. Sendo 
um sujeito crítico e intelectual à sua maneira, ele nunca precisou se empanturrar de livros ou 
se expor nos altares acadêmicos para que suas convicções nos fizessem sentido. 
                 Outra grande figura ilustre à formação do meu circuito intelectual alternativo é o 
ilustríssimo amigo Marcelo Campos Maia, já que nunca foi sua intenção apregoar “verdades”, 
“ensinamentos” e “valores morais”. Portanto, sob o humor sarcástico em torno do 
pessimismo, do ateísmo e dos vícios, sorrateiramente (e ironicamente...) se desenharam 
valores como a amizade, a esperança e o humanismo. Nesse diletantismo, tais valores não se 
definem por firme oposição à infelicidade e à dúvida, mas, sobretudo, em razão destas 
últimas. Seja nas derrotas ou vitórias do Fluminense, vamos exercitando a tão difícil reflexão 
ética entre a ingenuidade afoita e a esperteza competitiva que tanto cerceiam nossa sociedade. 



Assim, tentando construir um estilo de vida menos egoísta e impulsivo, interessa-nos mais a 
solidão benquista, a serenidade e o desmonte de certezas.  
                  Aos grandes Érika, Rafael e Marlon, esta família de amigos tão acolhedores. 
Abrigado na casa da Érika, temos a sensação de que as épocas da intimidade entre amigos, 
das brincadeiras desinteressadas e o zelo de uma calorosa hospitalidade ainda deixam os 
rastros necessários para que continuemos neste encalço. Daí, aprendemos que confissões 
refrescadas em goles de cerveja são acolhidas mais fielmente do que as mãos de um padre a 
ditar penitências, ou que histórias de vida balbuciadas no divã de um analista são por vezes 
fúteis quando há momentos acalorados com samba, brindes e risadas, onde amigos se 
escutam, se insultam e se abraçam.  

À Cristina Maria da Silva, com a qual morei boa parte desses anos em Natal. Nesse 
momento, ela está em Campinas-SP, enquanto que eu regressei para Fortaleza-CE. Apesar 
disso, a conjunção de interesses pela vida acadêmica providenciará vários reencontros em 
universidades, palestras e bibliotecas e, claro, também em bares e guetos. Quando estávamos 
a morar juntos, mantínhamos desde a divisão das tarefas domésticas até a exaltação de nossa 
veia poética ao praguejarmos contra os cultos evangélicos no condomínio e a gritaria da 
meninada à nossa porta, além da confraria dos vizinhos bêbados apreciadores de pagode e 
forró. Foram diversos os momentos de intimidade, risadas e sarcasmos. Agora, será 
impossível ouvir um samba, tomar um café, abrir uma cerveja ou quebrar um prato sem que 
nos recordemos um do outro! 

À minha querida prima, Valéria Pinheiro, que me apoiou incondicionalmente em 
todas as escolhas, além de também estar atravessando pela labuta academicista por dentre as 
ciências humanas. (In)felizmente, fomos acometidos por um péssimo hábito de querer 
compreender estes nossos arredores sócio-econômicos tão prenhes de exclusões e de 
desigualdades, ao invés de termos tido a legível meta de um concurso público em áreas 
técnicas, pois, de acordo com este último caso, poderíamos então pensar o mundo de forma 
mais objetiva, linear e segregada a fim de não nos contorcermos de indignação com tantas 
injustiças...
                  Ao meu amigo desde os tempos da graduação, Irapuan Peixoto Lima Filho, 
juntamente com Danyelle Nilin Gonçalves: um casal que sempre me recebeu de portas abertas 
em sua casa. Claro que, com o passar do tempo, a intimidade fez com que as portas nem 
sempre estivessem abertas, a geladeira não mais estivesse recheada de cerveja e a cama na 
qual eu dormia não era mais arrumada por eles. Diante deste sublime sentimento de pertença 
ao lar destes amigos, retribuo com uma acolhida a vocês neste espaço de agradecimentos. 
Sinto-me orgulhoso por ter sido promovido à categoria do: “ – Quem chegou?”, “ – Não é 
ninguém... É só o Danilo”.
                 Enfim, deixando as amizades de Fortaleza-CE e pegando o ônibus da viação 
Nordeste rumo à cidade do Natal-RN, me sinto preenchido afetivamente por grandes 
aquisições: primeiramente, meus colegas de orientação, companheiros de farra e amigos para 
toda a vida, Tatiana Glícia de Almeida e Levi Carvalho de Freitas. Toda vez que eu mantiver 
um contato com a natureza, seja ao contemplar o vôo de um beija-flor ou o mar a bater contra 
os rochedos, lembrar-me-ei nostalgicamente dos doces momentos quando interrompi, da 
forma mais bruta possível, o estupor poético de Tati diante de um beija-flor ou daquela 
carnificina das ondas que nos arremessaram contra os rochedos numa praia de Natal. Para 
além deste momento “visceral” (literalmente falando...) de contato com o mar, era incrível 
como os meus piores defeitos se harmonizavam com as mais nobres qualidades destes dois 
grandes amigos, pois eu tinha o terrível defeito de nunca ter dinheiro, enquanto que eles 
tinham a virtude de pagar meus almoços, pagar minhas sopas, pagar meus ônibus e pagar 
minhas cervejas. Definitivamente, estaremos ligados por laços de “dádivas, dívidas & 
dúvidas”.



                  Aqui, também, menciono a estimada e prestativa amiga Lenira Xavier. Sua 
atenção, seus conselhos e sua proteção “estragaram” seus amigos a ponto de mimá-los, coisa 
que não é muito favorável para a carreira de uma psicóloga de renome! Apesar de não termos 
saído tantas vezes por noites adentro ou madrugadas afora, o que curtimos até então marcou-
me sem meio-termos, principalmente pelo engodo das transgressões psicopatológicas, das 
conversas psicoterapêuticas e das ressacas psicosomáticas. De sua formação na psicanálise, 
juntamente com Levi e Tati, fui acometido por psicoses em meio a um conluio de psicólogos 
de inclinação lacaniana e aspirações anarquistas. Por tudo isso, Lenira será sempre bem-vinda 
nos meus acessos de psicosaudosismo.        
                  Ao inestimável casal paraibano, Gustavo Sales e Ricélia Marinho, que fomentou 
em seu condomínio fartos churrascos e generosas bebanças, e que, juntamente com Marconi, 
me fizeram companhia na degustação do picadinho e do bode com macaxeira no tão 
carismático bar do Seu Cabo, além de me ofertarem transporte e hospedagem para um turismo 
em João Pessoa-PB. Certamente, ainda marcaremos outros reencontros ao som de Alceu 
Valença e uma cerveja gelada com ovo de codorna como acompanhamento. A vocês, devo as 
mais memoráveis lições de encorajamento, entusiasmo e companheirismo no decorrer das 
tantas “atividades extracurriculares” de nossa pós-graduação! Afinal de contas, é sempre bom 
nos esbarrarmos com outros amigos que levam às últimas conseqüências a vontade de 
pertencer ao meio universitário e, sobretudo, que se sentem inclinados ao exercício intelectual  
sem necessariamente abdicarem das formas clandestinas e inconseqüentes de sentirmos o 
mundo. 
                  Com muito aperreio por já invadir a quarta página, evoco outros grandes amigos 
do mestrado e sócios do DELE-PPGCS (Departamento de Lazer  e Entretenimento do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais), a partir de onde se deu uma coesa 
comunidade no compartilhamento on-line de interesses intelectuais, piadas fúteis e idolatrias 
boêmias. Destaco as assíduas participações on-line do amigo Ricardo Espíndola, pois, apesar 
de estar mais presente em e-mails do que propriamente na cadeira de um bar, 
compartilhávamos dos mais amplos e imprevisíveis assuntos dentre questões filosóficas e as 
típicas anedotas de internet. Sua simplicidade e espontaneidade me foram notórias e contarão 
como mais uma memorável lição de vida, pois, às vezes, legitimamos posturas insossas e 
discursos áridos sob o manto de autoridades judiciárias, acadêmicas ou militares. Todavia, 
nunca os colegas do mestrado desrespeitaram Ricardo e, para isso, tal carisma não provinha 
de intimidações em razão do seu cargo judiciário, mas simplesmente por vermos nele um 
colega e um amigo. 
                  E agora vem a nossa tão conhecida Karla Isabella. Quando estava disposta a 
brincar, suas lamentações, ironias e anedotas a faziam uma pessoa tão sensível e delicada 
quanto uma pedrada nas costas ou um chute na canela, seja no peso da mão amiga, na asfixia 
do abraço apertado ou no linguajar delinqüentemente carinhoso. Num lance de psicologia 
inversa, tais atitudes nos reconfortavam mais do que os elogios melosos que dão sonolência 
ou palavras demasiadamente doces que causam cáries! 
                 Menciono, também, a grande Glória Morais: a Glorinha apreciadora da Maria 
Bethânia, da caipirinha e dos santos profanos que o catolicismo tanto peleja em esconder. 
Glorinha é uma pessoa única: solidária, engraçada e de olhar sem arrodeios. 
                 Ao grande Marconi: professor de economia, doutorando da UFRN, tiete do Ariano 
Suassuna e, como se não bastasse, assíduo degustador das iguarias regionais no bar do Seu 
Cabo. Com toda a sua sabedoria acadêmica em tons agrestes, ele proferiu umas das mais 
vivazes análises sobre minha pesquisa, pois, segundo Marconi, a mesma aborda o cuidado de 
si, embora que o autor, que fuma e bebe, siga os preceitos do descuidado de si. Enfim, seja na 
UNICAMP tomando vinho com salame ou na UFRN com uma pinga e pitomba, temos aqui 



um dos maiores expoentes de versatilidade crítica na complexa questão cultural do 
hibridismo-popular-regionalista!
                 Infelizmente, não posso mais primar por descrições das pessoas que me 
acompanharam ao longo de mais uma maratona acadêmica... Este tamanho agradecimento 
serviu para mostrar que são muitas as pessoas, e de formas das mais variadas, que adentram 
nossas experiências de vida e nos educam dentre sofrimentos e euforias. Tão importante 
quanto apreendermos referenciais teóricos, no decorrer de uma dissertação de mestrado, é 
também aprendermos com os exemplos e esforços de pessoas que viveram ao nosso redor nas 
travessias acadêmicas. Assim, coloco os ensinamentos livrescos e os nossos dramas humanos 
lado a lado, impedindo que nos trancafiemos em codificados conceitos e que possamos 
abraçar a fluidez das experiências de vida.



Por vezes, julgamos os outros aos nos iludirmos que somos justos. 
Por vezes, nos deparamos com nossas próprias incoerências, 

Mas não toleramos momentos de insensatez. 
Assim, entre a ilusão e a intolerância, muitos se enganam por detrás de certezas, 

Seja na certeza do ‘politicamente correto’, na certeza ‘cristã’ ou na certeza da ‘lógica’. 
Ao invés destas atitudes monótonas e monocromáticas, tombemos; 

Tombemos frente à incerteza, à vastidão do conhecimento e do auto-conhecimento, 
Pois crenças e informações se adquirem casualmente, 

Ao passo que a fé e a compreensão se constroem dentro de nós. 
                                                                                                                       
                                                (o autor) 



     Pinheiro, Danilo. Da escala médica de saúde à experiência social do saudável: diálogo 
entre os espaços dos bares e das academias fisiculturistas na cidade do Natal-RN. Natal-RN, 
2005, 150p.
     Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 
- CCHLA, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 
     Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN. 

Resumo:

Vem sendo cada vez mais comum nos depararmos com slogans publicitários, diagnósticos 

médicos ou estratégias de políticas governamentais que tentam a(m)parar um significado de 

saúde, corpo e juventude na contemporaneidade. Tais tentativas de recortes particularizam 

uma concepção de saúde a partir de intervenções, curas e campanhas educativas que 

justificariam um tratamento cabal à questão do sujeito, do bem-estar e do cuidado de si. Das 

sombras históricas da peste, da fome e da guerra que amordaçaram o indivíduo ao seu corpo 

indefeso, contemporaneamente potencializamos a busca por uma vida plena e potente, cada 

vez mais independente de um imaginário religioso a predizer a maldição epidêmica e a ira 

divina encarnada na decrepitude e na morte, de uma tecnologia biomédica enfurnada nas 

fendas genéticas e bioquímicas a decodificar a subjetividade humana ou das políticas de saúde 

pública ordenadas em metas quantitativas de higienização, reforma sanitária e marketing 

social. Enfim, para além destas e outras instâncias, vem emergindo um entendimento mais 

polifônico, íntimo e biográfico do cuidar de si e do sentir-se bem. Há, por um lado, um ideal 

de saúde e de boa-forma sob os princípios de higienização, das técnicas médicas e da 

individualização e, por um outro, uma compreensão da vida saudável e do bem-estar que 

atesta a presença de algo mais do que nítidos marcos dentre a normalidade e a irregularidade, 

o benefício e o malefício, a auto-estima e o vício destrutivo. Assim, nossa temática se abrirá 

em meio à arena das academias fisiculturistas e dos bares na cidade do Natal-RN enquanto 

intercâmbio compreensivo acerca de como o indivíduo vem lidando com a noção de corpo e 

saúde e, inclusive, se percebendo dentro do seu corpo e de sua saúde. Dentre esses dois 

espaços de lazer típicos do fenômeno urbano moderno, um corpo hedonista com seus 

músculos e saliências e uma outra forma de hedonismo no usufruto de drogas lícitas se 

permeiam num diálogo sobre quais sociabilidades estão em jogo num imaginário entremeado 

por um ideal de saúde médico-estético e pela experiência social e subjetiva da opção por uma 

vida saudável.

Palavras-chaves: saúde, corpo, lazer, subjetividade, sociabilidade, espaços urbanos. 
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Abstract:

Currently, we attend a reverence of concepts ahead as health, life, youth and body. In we 

widen amount the ideals concerned to the healthful life, to the quality of life, the longevity 

and joviality and the extremities of the body represented by the illness, for the virus’ 

infection, the physical deficiency and the aging. Of the historical shades of the plague, of the 

hunger and the war that gagged the defenseless individual and its body, in the current days we 

increase the search for a full and powerful life, independent of a religious imaginary to predict 

the epidemic curse, the threat represented for the sick people and the incarnate divine anger in 

the death; or of medical science presented in the spaces of the technology and the physiology, 

being left fragile the social and psychological dimensions of the human confined to the patient 

issue and, finally, the commanded  urban health politics in quantitative goals of hygienic 

cleaning, of the medical techniques and the education citizen. For beyond these instances, 

emerges in our days a plural, close and biographical agreement well of the body and welfare. 

On the other hand, an understanding of the healthful life and well-being that more certifies the 

presence of something the one that clear landmarks amongst normality and the irregularity, 

the esteem and the destructive vice: it has a projection of healthful life measures without 

conceptual models of body and health under the doctor-scientific standard occidental. This 

thematic one will confide in way to the enclosure for spaces to the muscles and fitness’ 

exercises and the bars from the city of Natal, in the state of Rio Grande do Norte, Brazil, 

while comprehensive interchange concerning as the individual comes dealing with the notion 

the body and health and, mainly, if perceiving inside of its body and its health. Amongst these 

two spaces of typical leisure of the modern urban phenomenon, the hedonism bodily with its 

muscles and salience and one another form of hedonism in the fruition of allowed drugs will 

be across itself in a dialogue about which social’s relationships are really in game in an 

imaginary construction amongst an doctor-aesthetic ideal of health and the social and 

subjective experience in the option for a healthful life. 

Word-keys: health, body, leisure, subjectivity.
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ANEXO   A 



Modelos dos Roteiros de Entrevistas:

Obs.: A fim de obter a maior quantidade de informações possível através de conversas mais 
espontâneas, a seqüência das perguntas ou o próprio conteúdo das mesmas não foi obedecido 
tão rigorosamente. Porém, de uma forma geral, aí se encontra o rumo das nossas conversas. 

Modelo de entrevista com os praticantes de musculação ou de ginástica localizada:  

1. O que você costuma fazer nos finais de semana e nos demais momentos de lazer a fim de se 
divertir e de relaxar? 
2. O que o motivou a freqüentar as academias de musculação? Suas impressões e  motivações 
de agora são as mesmas de antes? 
3. O que você entende por saúde? 
4. O que você tem a dizer acerca da sua saúde e do seu corpo? 
5. O que o faz pensar que você dispõe (ou não dispõe) de uma boa saúde? 
6. Quais os vícios, dentre os lícitos e ilícitos, que você mais repudia? Afinal, o que o faz 
repudiá-los?   

Modelo de entrevista com os freqüentadores de bares:

1. O que você costuma fazer nos finais de semana e nos demais momentos de lazer a fim de se 
divertir e de relaxar? 
2. O que o motiva a freqüentar os bares? O que necessariamente o atrai ao consumo de 
cerveja ou outras bebidas alcoólicas? Você se considera um fumante ou só aprecia fumar de 
vez em quando? 
3. O que você entende por saúde? 
4. O que você tem a dizer acerca da sua saúde e do seu corpo? 
5. O que o faz pensar que você dispõe (ou não dispõe) de uma boa saúde? 
6. Quais os vícios, dentre os lícitos e ilícitos, que você mais repudia? Afinal, o que o faz 
repudiá-los?   



ANEXO  B 



Transcrições das Entrevistas:

Obs.:  Nesta parte dos anexos da dissertação, as entrevistas encontram-se divididas em duas 
seções: os freqüentadores das academias de musculação e os freqüentadores dos bares.  

ENTREVISTAS COM OS FREQUENTADORES DAS ACADEMIAS 
FISICULTURISTAS:

Diocledson Freire Dantas, 20 anos: 

         Faço academia para melhorar um pouco a minha saúde e, além disso, gosto de praticar 
esse exercício. Apenas isso... É vontade minha mesmo... 
         A gente tem que tratar muito pela nossa saúde: se alimentar bem, não usar álcool e 
drogas... Ter sempre uma saúde nota 1.000. E eu gosto muito de tratar de minha saúde. Ter a 
saúde sempre em dia e ter o corpo sempre em forma. 
         Eu sempre ando bem com minha saúde. Tive alguns problemas, mas agora eu estou 
malhando, graças a Deus. Vejo minha saúde a partir de minha disposição, pois todo dia 
acordo disposto. Sou disposto para fazer de tudo. Levanto peso tanto aqui na academia como 
também no meu trabalho, pois entrego garrafões d’água nas casas e nos apartamentos. 
        Dentre as drogas lícitas e ilícitas, tudo é uma droga mesmo... Mas o álcool, o crack e a 
cocaína são as piores das piores! E isso porque muita gente entra em depressão, vende as 
coisas de sua casa para comprar mais drogas, agride amigos e familiares... Eu já usei 
maconha, mas nunca fiz mal a ninguém, a não ser a mim mesmo... Além disso, bebia mas já 
não bebo mais. Isso também é o que mais estraga... 
        A academia influiu para que eu parasse de beber. Na verdade, ela influiu bastaste para 
que eu largasse a bebida! 

Cláudio, 23 anos: 

         Faço musculação por dois motivos: primeiro, por estética e, segundo, pela saúde a fim 
de não ficar sedentário. 
         Saúde é o seu bem-estar. É o bem-estar do corpo e da mente. Saúde, para mim, é estar 
bem comigo mesmo e poder fazer tudo que gosto, desde sair e curtir a noite, poder dormir 
bem e comer bem. Eu sei que estou bem de saúde por estar são da cabeça, do corpo e da 
mente, o coração funcionando bem e o meu corpo sempre em atividade. 
         Dentre as drogas lícitas, a pior certamente é o cigarro. Quanto às ilícitas, todas sem 
exceção. Desde a maconha, através da qual muitos se iniciam no consumo de drogas, até o 
crack. Repudio tais drogas porque não fazem nada bem à saúde e, portanto, não vale a pena 
um prazer apenas temporário. Todo usuário de drogas tem sempre um final parecido: ou é 
morte ou cadeia, sendo raras as exceções.  

Andressa Machado, 25 anos: 

          Não vou muito para festas. Gosto mais de sair para bares, cinema, praia... Isso quando 
há folga, pois nos fins de semana também trabalho. Também gosto de ler e, claro, estudar para 
a minha graduação. Ouvir música... Tomo uma cerveja, mas não para ficar bêbada, pois bebo 



mais socialmente: uma caipirinha, um vinhozinho. Depende da ocasião: se o ambiente for 
mais descontraído, eu então bebo um pouco mais.  
          Quanto à saúde, entendo que é você estar bem tanto física quanto mentalmente: mente 
sã, corpo são. É ter uma boa alimentação, uma atividade física, uma quantidade normal de 
horas diárias de sono. Creio que já disse tudo... 
          Entrei na academia não somente por estética, mas também pela saúde. A gente não vê 
só o fator estético, mas também a questão do relaxamento, da mente, de sair do sedentarismo, 
de “desestressar”, etc. Claro que a estética entra também, mas não é o ponto-chave. A 
musculação faz bem pra mente também, além de prevenir, no caso das mulheres, a 
osteoporose e outras doenças que agora não me lembro...    
          Eu me considero uma pessoa que porta de uma boa saúde. Tenho uma vida muito ativa, 
e isso ajuda. Tenho vida saudável para trabalhar, faço academia, curso de inglês, minha 
faculdade... Nunca tive doença grave, nunca fiz cirurgia ou sequer quebrei um braço. 
          Quanto à nocividade das drogas, do cigarro até o grau mais alto, como a maconha e a 
cocaína, eu reprovo. A bebida também é, mas nesse ponto é possível a pessoa ter mais 
controle do que com o cigarro. E é justamente pela destruição que abomino esses vícios. A 
autodestruição... A pessoa fica sem razão para viver e até morre. Muitos dos viciados são 
jovens que terão ainda muitas coisas para viver, mas infelizmente se perdem na vida.    

Priscilla Melo, 18 anos: 

          Eu tenho pouco tempo para o lazer, e inclusive esse pouco tempo eu aproveito para 
estudar. Gosto de sair com os amigos, mas não só para beber. Adoro acampar na praia de Pipa 
e ir ao cinema. 
          Faço academia mais por motivo estético, mas depois você repara que sua saúde vai 
tendo importância. Depois a gente vê a saúde melhorando, o corpo vai melhorando... 
          Por saúde, entendo principalmente a questão do envelhecer bem, e tanto com a saúde 
quanto com o corpo. Todos nós gostamos de beber, mas beber também estraga. Além disso, é 
importante não fumar. Acampar também é saudável: apreciar a natureza ajuda para que 
esqueçamos nossos problemas e relaxemos. Acho também que não devemos associar saúde 
com o fato de se entupir de remédio, pois isso não é necessariamente sinal de saúde, assim 
como alguém que, quando vai parar de fumar, se enche de “remédios” de adesivos e 
inibidores... Ora, se quiser parar, você mesmo pára e pronto! 
         Creio que tenho uma boa saúde, pois sou muito ativa: faço academia, faço inglês, vou 
para o cursinho, saio com os amigos à noite. Então, acho que se eu não tivesse saúde não 
conseguiria fazer sequer um terço disso tudo. É como dizem: “cabeça vazia, oficina do 
diabo”. É sempre importante nos ocuparmos com algo. 
         O cigarro e a bebida são ruins, mas também destaco o fato de que certos médicos 
receitam remédios sem necessidade aos seus pacientes. Creio que as drogas mais perigosas 
são as legalizadas. Odeio cigarro! Moro inclusive com uma amiga que fuma: é insuportável! 
O ruim do cigarro é que você também faz mal a quem está ao seu redor. Muitas pessoas se 
automedicam e acham que isso tem a ver com a saúde. Também no caso das pessoas que se 
drogam elas também fazem mal às pessoas ao seu redor e roubam dinheiro para conseguir 
mais drogas... 

Ragner Moreira Pereira, 26 anos – instrutor de academia: 

         Gosto de ir às festas e shows. Tanto assisto futebol na TV como também jogo. Curtir um 
cinema, acessar à internet... 



          O que me aproximou da musculação foi minha família, pois desde criança pratico 
esportes, já que meu avô e meu tio são professores de academia e também praticam esportes. 
Sempre gostei de praticar esporte! 
          Por saúde, eu entendo que você deve praticar atividades físicas, ter uma boa 
alimentação, dormir bem, ter um ambiente de trabalho e de estudo tranqüilo para a saúde 
mental. Não beber, não fumar e nem tomar drogas. 
         Eu me reconheço com uma boa saúde, pois sempre me destaco: corro mais que os outros 
e vejo que tenho mais força em relação às demais pessoas. Sou magrinho, mas tenho força. Já 
participei de vários campeonatos, seja de natação, vôlei, judô ou futebol.  
         Quanto às drogas lícitas e ilícitas, eu desaprovo todas, mas dependendo da ocasião você 
pode beber. Já o cigarro eu não gosto, mas nada contra quem bebe ou fuma. Já o crack, a 
cocaína e a maconha, vejo isso apenas como uma fuga devido aos problemas familiares, 
fracasso ou quem não consegue se sentir feliz. A droga proporciona apenas uma ilusão, e por 
isso não vale a pena acabar o meu corpo por isso. 

Kelly, aproximadamente 22 anos – instrutora de academia: 

          Eu atualmente me divirto mais com minha família. Antes eu ia muito para as baladas, 
mas agora é com a família... 
          O que me motivou tanto a fazer esportes como também ser instrutora de academia de 
musculação é porque nado desde os meus três anos. Daí, fui me envolvendo, ganhei uma 
bolsa e foi por aí que fui seguindo. A bolsa me incentivou bastante. Caso contrário, creio eu 
que tinha feito medicina. 
         Por saúde, eu vejo que você deve estar bem com você tanto fisicamente quanto 
psicologicamente. E nisso tudo influencia: meio ambiente e outros fatores. Creio que tenho 
uma boa saúde, pois o meu dia-a-dia é muito corrido: me considero muito ativa. 
         Quanto às drogas de uma forma geral, todas são horrorosas. Mas o pior é o crack e a 
cocaína. Álcool e cigarro são ruins também. Reprovo tais vícios porque eles destroem sua 
vida. Tanto a sua quanto aos de seus familiares. Levam à morte. 

Fábio César de Oliveira Júnior, aproximadamente 23 anos – instrutor de 
academia:

          Nas minhas horas de lazer, vou ao cinema. Adoro também sair para jantar com minha 
namorada. Gosto de ir aos shows, embora faça um bom tempo que não saio.  
          Minha motivação à prática de esportes e à musculação deve-se ao fato que desde 
criança fui educado pelos meus pais com essa proximidade com os esportes, e tanto referente 
à saúde quanto à diversão. 
          Defino saúde como bem-estar físico e mental, ausência de doenças que você possa 
evitar e a harmonia. Também é estar com os familiares e amigos, tudo isso conta. 
         Tenho uma boa saúde e digo isso pelos meus costumes: esportes, não beber, não fumar, 
tenho uma boa família e amigos... Em termos de doença, não as tenho e me sinto disposto 
para fazer tudo. 
         Quanto às drogas legais e ilegais, não gosto de nenhuma. Mas há as piores que são as 
ilegais. Não gosto de bebedeiras e de fumantes. As piores são as ilegais porque as 
conseqüências são maiores: violência, prejudica a saúde e o convívio com os amigos e com os 
familiares... Prejudica a saúde e a cabeça.  



Regivaldo Sena da Rocha, 25 anos: 

         Antes eu não fazia questão de sair muito. Ultimamente, de vez em quando vou a um 
barzinho de um amigo meu, tomo umas três cervejinhas e volto para casa. Não tenho nada a 
ressaltas acerca desse barzinho para onde vou, pois lá apenas há o que tem na maioria dos 
cantos: churrasquinho, cerveja e exibição de músicas e de vídeos em DVD. Vejo tais saídas 
como oportunidade para aliviar meu stress. Mas nem todas as minhas saídas se resumem aos 
barzinhos, pois também saio para lanchar e papear com os amigos. No final das contas, sinto-
me bastante preenchido por afazeres durante toda a semana e, por isso, curto umas saídas mais 
lúdicas e dionisíacas. 
         Atualmente, eu estou malhando. Resolvi me matricular na academia de musculação 
mais para desenvolver os meus músculos. Minha motivação foi praticamente pela estética e 
pela possibilidade de ganho de peso, pois ganhei 11 quilos em cinco meses de academia... e 
isso sem o uso de nenhum hormônio ou anabolizante!    
         Qualifico saúde como uma vida bem saudável, e tanto referente ao fisiológico quanto 
também ao psicológico e ao espiritual; creio que seja uma sintonia, um conjunto, entre esses 
três pontos. Há uma busca constante acerca do seu corpo e da sua saúde e sei que isso é 
cultivado lentamente. Faço academia e me exercito bastante, embora de vez em quando tome 
aminoácidos quando não estou com muita disposição para malhar, e aí tal complemento 
alimentar auxilia no ganho de peso e na formação muscular, mesmo com pouco esforço físico. 
Sinto-me com saúde à medida que minha disposição física aumenta e sinto melhorias no meu 
comportamento através dos exercícios de musculação, apesar de à noite bater um cansaço e 
uma indisposição devido aos esforços físicos. Em compensação, durante o dia você se sente 
“ligadão”, entende? 
         Na minha opinião, creio que nenhum tipo de droga é bom. Hoje,algumas delas podem 
lhe dar bons resultados, como é o caso dos anabolizantes. Mas, com o passar do tempo, o 
envelhecimento faz com que apareçam complicações devido ao uso dessas drogas, além de 
ser comprovado que isso vem a ser uma doença de raiz psicológica, você sabia disso? A única 
droga que consumi foi o cigarro, mas isso foi quando eu tinha 19 anos, e andava sempre com 
o meu primo, pois aí fumando eu me sentia mais independente e mais experiente. Quanto à 
bebida, eu nunca fui de beber em excesso. 

Kaio Graco, 27anos – instrutor de academia: 

           Normalmente, faço refeições fora com a minha namorada, alugo um filme para assistir 
em casa... Enfim, não há muita coisa... Só uma coisa que faço sempre nos meus fins-de-
semana: fazer feira do supermercado. Às vezes, também vou ao cinema. 
           O que me motivou a ser instrutor de academia foi basicamente a minha origem 
familiar, pois meu pai foi professor de educação física e sempre me motivou a jogar futebol e 
outros esportes, onde participava de alguns campeonatos. Ainda tentei fazer vestibular para 
medicina, mas, no fundo, nunca quis essa área. Por gosto, acabei fazendo vestibular para o 
curso de educação física e me tornando professor de educação física.  
           Por saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, define-se o bem-estar físico, 
mental e espiritual. É ter essa saúde física, mental e também social. A questão do “fitness”, 
que muita gente somente como boa-forma muscular, diz respeito também ao social: o fitness 
presente no ‘lazer-ativo’, isto é, no lazer mental. Esse lazer-ativo que permite que você 
mantenha relações sociais e não apenas aquele lazer que faz com que você permaneça sem 
movimento ou pensamento algum. É só isso que eu entendo por saúde: o equilíbrio das 
relações física, mental e social – nas relações sociais e de amizade. 



            Digo que tenho uma saúde regular. Não tenho nenhum problema, mas admito que a 
questão social entre nesse ponto, pois deixo a desejar por não ter tantas relações sociais – o 
lazer-ativo –  e não conseguir manter uma dieta tão equilibrada, além de vez em quando sentir 
azia. Realmente deixo a desejar pela questão do lazer, o stress que às vezes sinto e a 
alimentação. Mas, de uma forma geral, minha saúde é regular. Só sinto que preciso me cuidar 
mais. Quanto à saúde numa questão emocional, tenho uma esposa e filhos e gosto muito de 
minha família, além de ter bons relacionamentos aqui no meu trabalho. 
           Quanto às drogas, as que eu mais recrimino são as que se referem à maconha, cocaína e 
daí por diante... Acho que nenhuma droga é boa, mas tudo depende da forma como você 
encara, pois o álcool e o cigarro há como controlá-los, de uma certa forma. Mas, quanto às 
outras drogas, a dependência é certa. Nunca fumei, mas bebia freqüentemente quando eu era 
mais jovem. Mas, quando comecei a namorar e me casei, diminuí bastante o ritmo da bebida e 
hoje só bebo em ocasiões estritamente sociais, pois o pai da minha esposa sofre de alcoolismo 
e não deixava que eu bebesse em muitas ocasiões por aversão à bebida. Apesar de nunca 
beber, sofro um pouco com a pressão social, pois é difícil você ficar num bar entre amigos 
que bebem, enquanto que você só toma refrigerante... Não há como evitar, sempre alguém 
fica lhe oferecendo uma bebida, além de você nunca se entrosar muito em meio a quem está 
bebendo.

Andreza, aproximadamente 23 anos:  

          Nos meus fins-de-semana e demais momentos de lazer passo indo à praia e em casa. 
Não sou muito de badalação... Assisto filmes... 
          Quanto à musculação, o que me motivou primeiramente foi a estética, já que não quero 
engordar. Em segundo, a conseqüência da saúde... e só isso. 
          Por saúde, eu entendo ser o bem-estar físico, mental e espiritual. Tem que estar bem em 
tudo para ser saudável. E eu me considero uma pessoa com saúde, porque eu me encaixo 
exatamente nesse conceito que dei! 
          Não que eu desaprove essas drogas, mas eu acho que hás algumas que você tem como 
evitar mais, como o cigarro, já que o vício é maior. Quanto às ilegais, a possibilidade de você 
se manter distante delas é bem maior, e tanto por serem proibidas com também saber que são 
drogas pesadas e, por isso, o risco é menor de se viciar quando comparado ao cigarro. 
          Costumo freqüentar bares. Gosto das conversas entre amigos e da boa música. Às vezes 
bebo um vinho ou uma vodca, mas isso depende da turma e da ocasião. Aliás, creio que os 
jovens ditos da “geração saúde” praticam muito essas duas modalidades: a boemia e a 
musculação. E observo isso dentro de minha própria turma de amigos. 

ENTREVISTAS COM OS FREQUENTADORES DOS BARES:

Michel Maciel, aproximadamente 25 anos: 

            Saio uma ou duas vezes na semana. Gosto de tomar umas com os amigos no barzinho. 
Vou para alguns shows aqui e acolá... Não gosto de teatro: nunca fui... Uma praia no final de 
semana também gosto. 
            [pausa] por saúde eu entendo um sistema de esgoto bom e hospitais bem equipados. 
Hospitais e sistemas de esgoto bons para evitar doenças pois, havendo bom saneamento, 
certamente não haverá doenças e se preservará a saúde das pessoas. Pessoalmente, entendo 
por saúde uma pessoa que cuida da alimentação e que pratica esporte. Além disso, se houver 



uma cabeça boa, a saúde então é boa. Se houver muita preocupação, então a pessoa não pode 
ter uma boa saúde. Em termos de saúde corporal, é isso mesmo... Se alguém tiver stress do 
trabalho ou outras preocupações, então isso afeta a saúde.
            Eu me julgo com boa saúde. Não tenho nenhum problema de saúde. Nenhuma 
deficiência. Só psicologicamente: o desemprego. Se a pessoa está bem mentalmente, então 
fisicamente está bem. Eu estou bem fisicamente, mas psicologicamente há muitas cobranças e 
angústias quanto à necessidade de arranjar trabalho e de me estabilizar financeiramente. 
Apesar disso, pratico esporte, corro aqui pelo calçadão da Roberto Freire ou no campus da 
UFRN. Além disso, bebo pouco, só umas três vezes ao mês. Fumo uns quatro a cinco cigarros 
por dia, embora reconheça que o cigarro é foda!...  
            Dentre as drogas lícitas e ilícitas, destaco o crack, a cocaína, o êxtase, o LSD. Quanto 
à maconha, fumei uma vez apenas para provar, mas não vi graça nenhuma... Gosto do lança, 
mas é só mesmo no carnaval, pois todo mundo cheira lança nessa época e é só uma vez, pô! 
Mas acho que o lança não deve ser legalizado, pois é uma droga de qualquer jeito. No caso da 
maconha, há ressalvas, pois o cara que fuma não fica agressivo, ao contrário de quem bebe. O 
cara que fuma maconha fica mais “lesado”, “zen”, relaxado... Sou a favor da cervejinha, 
desde que para maiores de 18 anos. Ora, beber não é errado. Eu mesmo nunca bebo enquanto 
dirijo, por exemplo. E se bebo antes de dirigir, contudo paro em um certo ponto para não 
prejudicar os reflexos. Portanto, o álcool é só para maiores de 18 anos. Quanto ao cigarro, 
também só para maiores de 18.   

Tiago Emanuel Andrade Sales, 20 anos: 

           Nos finais de semana gosto de ir às festas de rock, pagode e também gosto de ir aos 
bares. Vou à praia. Jogo também uma bolinha. Dar uma descansada também... 
           Mas você se refere à saúde do governo ou sobre minha saúde?... (...) Por saúde eu acho 
que é eu estar bem. Não tenho doença. É o bem-estar ao me sentir bem e ter condições de 
saúde. Além disso, quando eu estiver doente, poder ter um sistema de saúde bom que me trate 
bem. Ter uma boa saúde para estudar e me divertir. Cuido da minha saúde evitando excessos. 
Quando doente, tomo remédios e vou ao médico fazer exames. 
          Creio que tenho uma boa saúde porque no momento não sinto nenhum problema. Vou 
ao médico periodicamente. 
          Dentre as drogas que mais temo e reprovo, destaco o cigarro, pois, apesar de eu fumar, 
sei que faz mal. As drogas ilícitas também: maconha, cocaína, crack. Sei que elas fazem mal 
porque vejo isso em pesquisas e estudos comprovados na televisão. Essas drogas deixam a 
pessoa viciada. Quem entra nas drogas ilícitas se prejudica, perde o trabalho, sua família, 
perde tudo... 

Júlio César Ferreira Gomes, 23 anos: 

         Quando não tem nenhuma festa ou um show que seja interessante, costumo estar em 
barzinhos assistindo um jogo de futebol e conhecendo pessoas novas, isso quando não estou 
estudando. Não tenho muito o hábito de sair à noite.  
          O que mais me chama a atenção no bar é a possibilidade de ver gente bonita, umas 
mulheres interessantes, conhecer pessoas novas, tomar umas cervejinhas  e assistir as partidas 
de futebol com os amigos. Entretanto, evito sair à noite para aquelas farras mais exageradas: o 
meu negócio é barzinho. 
          Para mim, saúde é qualidade de vida. Procuro sempre estar bem comigo mesmo. 
Também procuro estar na academia e cuidar de meu corpo, embora não esteja malhando 



ultimamente. Eu malho, mas agora não estou podendo. Entretanto, estou correndo e me 
alimentando bem. Enfim, o preparo físico é importante, mas, claro, não dispenso o plano de 
saúde!... (rs) 
         Dificilmente eu fico doente: não pego gripe ou qualquer outra doença. É difícil estar eu 
de cama. Talvez seja por isso que eu me julgo com uma boa saúde... Mas ninguém nunca 
sabe... O importante é que procuro me prevenir. 
         Quanto às drogas, vamos começar pelas menos ruins: por exemplo, o cigarro. Eu não 
gosto quando as pessoas fumam perto de mim. Do cigarro, eu realmente não gosto. Das 
ilícitas, eu acho que todas são terríveis, mas a pior delas é o crack, pois vicia rápido e tem o 
poder destrutivo maior. Cocaína é também pesada. Com a maconha a galera implica muito, 
mas não tem nada, não...   

Mariah Freire, 18 anos: 

        Nos finais de semana e nos vários momentos de lazer vou para as festas, barzinhos, 
churrascos... o que tiver eu vou! O importante é sair de casa! Gosto de barzinho movimentado 
e que tenha som. É bom esses lugares para a gente encontrar os amigos e paquerar, além de 
tomar umas. 
        Quanto ao que é saúde, eu não sei direito... [pausa] Acho que é o quadro que a pessoa se 
encontra... Sei lá... Mas não me considero uma pessoa com tanta saúde, porque fumo muito e 
sei que isso não é bom para os meus pulmões. De resto, sou uma pessoa saudável. Para cuidar 
de minha saúde, eu malhava numa academia algum tempo atrás, mas agora eu não estou 
fazendo nenhum exercício. 
        Dentre as drogas legais e ilegais, o crack é a pior de todas. Tenho até um amigo que está 
internado em Minas Gerais por estar viciado nessa droga! Quanto às drogas legais, as pessoas 
têm que ser moderadas com relação à bebida. Já o cigarro, a nicotina realmente me vicia, 
tanto que procuro moderar a bebida, mas do cigarro eu não consigo me distanciar...  

Érica Batista, 18 anos: 

P.S. Érica e Mariah são amigas e falaram que conhecem vários amigos ou colegas que fazem 
academia e que bebem muito, além de não serem poucos os que usaram anabolizantes. 

        Para mim, o importante é não ficar em casa, pois já fico direto em casa de segunda à 
quinta-feira e, por isso, logo na quinta-feira saímos para algum canto, pois aqui em Natal 
sempre tem algum lugar a partir da quinta. Na verdade, eu e minha amiga vamos para um 
barzinho sempre que nos dá vontade, tanto que às vezes estamos comprando alguma coisa 
numa quarta-feira e aí paramos para tomar uma cerveja num bar. Gosto desses lugares porque 
há mais privacidade para as conversas com os amigos do que na própria casa. E, ainda com 
relação aos bares, gosto também de freqüentar para escutar umas músicas e, principalmente, 
dançar.
        Acredito que uma pessoa saudável é aquela que não bebe, não fuma e não sai muito. Eu 
admito que não tenho nada dessas características: pois perco noites de sono nas minhas saídas, 
e sei que a perda de sono causa envelhecimento. A pessoa que leva uma vida normal trabalha, 
não fuma e vai dormir na hora certa. Por isso que eu não me considero saudável. Creio que só 
vou parar de fumar quando eu estiver com a ameaça de alguma doença!... 
         Às vezes me cuido quando tenho a oportunidade. Por exemplo, vez por outra uma amiga 
me chama para pedalarmos no calçadão e aí passo o dia todo sem fumar e só bebendo água. 
Nessas ocasiões me sinto bem e até a minha fisionomia muda. 



         Quanto às drogas, sendo legais ou ilegais, todas são ruins. Mas se for para escolher, eu 
nunca quero me envolver com as drogas ilícitas. Essas são bem piores, pois eu nunca vou 
chegar a matar ou a roubar por causa do cigarro, ao contrário do usuário de drogas mais 
pesadas, pois sua personalidade se transforma. Entretanto, reconheço que o cigarro e a bebida 
também fazem mal para a saúde da gente. Nessas duas drogas, não consigo ver nada de 
positivo a acrescentar... A única coisa positiva é que a gente encontra um meio para se divertir 
mais, apesar de sempre gastar um dinheiro a mais para isso... Vejo o quanto de dinheiro teria 
ao fim do ano se não comprasse mais uma ou duas carteiras de cigarro por dia! 

Edmilson de Jesus Silva Júnior, 26 anos: 

         Nos meus momentos de divertimento, gosto de ir aos barzinhos e ao cinema. No 
ambiente do bar, gosto principalmente de conversar. É mais para bater-papo mesmo... 
Geralmente gostava de ficar até a madrugada bebendo e conversando, mas agora saio com a 
namorada e não passo mais tanto tempo nesses lugares. Já fui mais extravagante, mas agora 
estou bem mais moderado quanto à alimentação, ao cigarro, à bebida, às noites em claro e ás 
atividades sexuais. 
          Faz um mês que me matriculei numa academia de musculação, mas há duas semanas 
que não piso por lá... Me matriculei mais devido ao cansaço pelo excesso de trabalho durante 
a semana; entrei na academia para descansar, já que é um lugar onde você não é obrigado a 
pensar. Claro que é bom pensar, mas pensar toda hora às vezes nos desgasta demais. Creio 
que esses momentos em que a gente procura “não-pensar” é semelhante ao ficar embriagado, 
pois bêbado você não pensa, e isso mais no sentido de se preocupar demais com as coisas. 
         Quanto a minha saúde, eu não me considero tão saudável e nem cuido de mim como 
deveria cuidar. Na verdade, eu nunca tive nenhuma preocupação em fazer exames ou de 
controlar taxas disso ou daquilo. Bebo há quinze anos e nunca tive problemas de saúde. Em 
compensação, há tempos  atrás, quando eu fumava, aí sim eu sentia uma fraqueza, um certo 
desgaste no pulmão e outras coisas... Contudo, com relação à bebida, e especificamente se 
tratando da cerveja, nunca tive receio algum por beber, pois sou moderado, apesar de estar já 
há quinze anos nisso. 
         Ainda com relação à opinião se me considero saudável, tenho um outro motivo para 
negar essa condição, pois tenho uma doença que prejudica minhas juntas e articulações. Tive 
que evitar quaisquer alimentos com excesso de proteínas, como o caso da macaxeira, da 
carne-de-sol, da buchada de bode. Entretanto, não me privei da cerveja, pois aí seria já um 
absurdo, né? Antes eu fazia algumas extravagâncias quanto à minha alimentação, pois tomava 
cerveja e petiscava carne-de-sol, e às vezes íamos eu e meus amigos para um outro barzinho 
que varava a madrugada aberto, e aí então encarávamos uma porção de picadinho. Às vezes, 
quando amanhecia o dia, íamos ainda tomar as últimas com o próprio garçom! (risos). 
          Dentre as drogas lícitas e ilícitas, a cocaína e os seus derivados são os piores. Tenho 
colegas que usam e acho terrível! Às vezes eles ficam sem trabalhar... Acho arriscado por 
demais brincar com essas drogas. E o pior é que nunca dá pra perceber quando alguém usou 
ou não esse tipo de sustância, pois, se você bebe ou fuma, os outros facilmente percebem, mas 
é difícil perceber quando alguém tomou drogas mais pesadas... Essa é a droga, 
comprovadamente, mais destruidora.   

Viviane, entre 27 e 30 anos: 

            Nos meus momentos de lazer, saio para barzinhos com os amigos, e creio que só... 
Nesses lugares, gosto da música e das companhias. 



            Por saúde eu entendo tudo que não faço! Porque eu bebo e fumo, e acho que isso não é 
saúde! Pois saúde é a pessoa que não bebe, que não fuma, se exercita e se alimenta bem. 
Apesar disso, me considero com boa saúde, pois não sou doente e não tenho nenhum tipo de 
crise. Quando vou ao médico, ele sempre em considera saudável e meus exames sempre dão 
bons.
           Não gosto da maconha. Apesar de eu nunca ter fumado essa droga, mas digo que é 
ruim porque é sem graça você perder os sentidos e ficar tonto... Fica sem graça... As únicas 
vantagens de beber é porque de certa forma você relaxa. Já o cigarro, sei que não acaba com 
os nossos problemas, mas dá uma aliviada.   

Evânia, entre 27 e 30 anos: 

            Gosto de levar meus filhos à praia nos fins-de-semana, mas também gosto muito de ir 
aos barzinhos com minha amiga e um grupo de amigos. E gosto de um bar onde tenha gente 
conhecida e que seja tranqüilo. Gosto também de assistir aos DVDs nesses locais e de estar 
com uma boa turma. 
           Quanto à saúde, não posso dizer que quem bebe ou fuma é doente, pois eu não sou. Por 
saúde eu entendo o viver bem e o ser feliz. Acho que quem tem vício não é necessariamente 
doente, pois vou ao médico e ele me diz que estou bem. Além disso, vivo bem com minha 
família. Eu não tenho problemas a ponto de ter que ir ao médico e não sinto nenhuma dor, 
com exceção de uma dor-de-cabeça de vez em quando. 

Quanto às drogas legais e ilegais, eu curto mais o cigarro, pois fumo bem mais do que 
bebo. Só cheirei uma vez aquele loló, mas não gostei porque doeu o nariz. Fora isso, não 
consumi nenhuma droga mais pesada. E quanto ao cigarro, eu quero largar esse vício, mas a 
cerveja não.

Galba de Paula Miranda Filho, 29 anos: 

           Normalmente, gosto de me encontrar com os amigos nos fins de semana e, no restante, 
não há nada específico, pois não gosto de sair tanto para as baladas à noite. Gosto apenas de ir 
para um bar para sentar e conversar tranqüilamente, trocar experiências e, dependendo da 
ocasião, tomar umas cervejinhas. Desse modo, com boas conversas, eu adiciono ou subtraio 
coisas em minha vida... E é isso mesmo... No bar, eu gosto da descontração, pois esse tipo de 
lugar proporciona uma abertura para encontros e conversas. Há maior convergência entre as 
pessoas e um fácil acesso e estes espaços. 
           Por saúde, entendo uma situação de bem-estar. O fato de eu me sentir bem com o meu 
corpo e não precisar de medicamentos... Saúde é isso. Entretanto, sobre minha saúde e meu 
corpo, sinto que o peso da idade está chegando... O tempo está passando e sinto dores 
esporádicas, em razão do mau uso de minha saúde no sedentarismo, mas são somente dores 
musculares. 
           Preocupo-me com minha saúde pelo fato da dor. Não que eu suponha que não tenha 
saúde, pois as dores são de ordem muscular. Na verdade, sinto uma falta de vitalidade e de 
disposição para exercícios mais ativos. 
           Reprovo o cigarro, apesar de fumar de vez em quando, mas não aconselho. 
Experimentei, mas não recomendo. Acho a bebida também perigosa, pois há o risco de você 
perder o controle sobre ela. Quanto às drogas ilegais, desaprovo o LSD, a cocaína, o crack... 
Enfim, estas drogas mais pesadas que causam uma dependência química mais imediata e 
explícita. Nesse caso, nenhum benefício foi contatado com tais drogas e, pelo contrário, elas 
degradam o indivíduo.  



Raquel Pinheiro, 24 anos: 

          Nos meus momentos de lazer, vou para as festas de forró para dançar, além de ir ao bar 
para beber e afogar as angústias da vida. Também gosto de caminhar no calçadão da orla 
marítima da cidade com o meu cachorro.  
          O que mais me aproxima do bar é poder estar num círculo social, além da vontade de 
sair de casa e de sair do mundo. Às vezes, também gosto de jogar uma conversa fora, de bater 
um bom papo... 
          Por saúde, presumo que você deva estar bem consigo mesmo, mentalmente e 
fisicamente. Minha saúde está boa, enquanto ainda sou jovem, porém, futuramente, talvez não 
esteja tanto por causa das minhas heranças genéticas e dos atos errôneos, tais como o excesso 
de bebida aos finais de semana. Apesar disso, creio que tenho saúde, pois me sinto bem e com 
disposição. Estou dormindo melhor, tenho um bom desempenho sexual e sinto vontade de 
viver.
          Dentre as drogas, abomino o cigarro, porque faz mal à saúde e vicia bem mais fácil do 
que a bebida. Enquanto a gente é jovem, não se sentem tantas conseqüências, mas depois... 
Abomino também todas as drogas ilegais porque fazem mal à saúde ao trazerem uma forte 
dependência química.     
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Introdução :

É cada vez mais comum nos depararmos com slogans publicitários, diagnósticos 

médicos ou estratégias de políticas governamentais que tentam a(m)parar um significado de 

saúde, corpo e juventude na contemporaneidade. Tais tentativas de recortes primam por uma

concepção de saúde centrada em intervenções, curas e campanhas educativas que, por vezes, 

cerceiam questões pertinentes ao sujeito e ao cuidado de si. Atualmente, assistimos a uma

reverência diante de conceitos como saúde, vida, juventude e corpo a ponto de nos alargarmos

desde os ideais ligados à vida saudável, à longevidade e qualidade de vida até a 

“negatividade” por parte de um fisiologismo vitimado pela doença, pelo vírus, pela 

deficiência física e pelo envelhecimento.

Se um ideal de saúde cada vez mais clama não só pela cura de doenças, mas,

sobretudo, pelas ânsias referentes ao bem-estar psíquico, às questões ligadas ao lazer e às 

sociabilidades com vistas à humanização médica, por conseguinte, vem alargando-se uma

clareira em meio à densidade de projeções acerca do corpo e da saúde que nos afina com uma

inquietação: qual molde de saúde e de vida saudável vigora dentre uma juventude tão alvejada 

por múltiplos formatos do cuidado de si, das formas de lazer e entretenimento e dos vícios 

lícitos e ilícitos?

                 Freqüentemente, conferimos estreitas vinculações entre saúde e juventude sob a

abordagem da sexualidade, do lazer através da prática de esportes, das drogas lícitas e ilícitas 

ou dos riscos frente à delinqüência juvenil. A partir daí, tem-se um enrijecimento do 

referencial de saúde e juventude, enquanto categorias a-históricas, onde questões de ordem

institucional legitimam certas “inquietações” e “polêmicas” que estagnam tais conceitos ao 

panorama das tecnologias médicas, às abordagens em torno do narcisismo, às idéias (e ideais) 

correntes acerca do individualismo e, enfim, às convenções sobre um ‘público juvenil’ 

definido nos traçados do mercado de consumo, das políticas públicas e das ciências da saúde. 

Mantendo-nos num viés distinto, interessa-nos a perspectiva de desconstrução de uma série de 

discursos a fim de adentrarmos num imaginário juvenil, por vezes tão submerso nos valores 

ligados ao corpo e à saúde sob estreitas derivações de beleza, virilidade, feminilidade,

jovialidade e rejuvenescimento, por exemplo.

                 Das sombras históricas da peste, da fome e da guerra que amordaçaram o indivíduo 

ao seu corpo indefeso, contemporaneamente potencializamos a busca por uma vida plena e 

potente, cada vez mais independente de um imaginário religioso a predizer a maldição

epidêmica e a ira divina encarnada na decrepitude e na morte; ou de uma tecnologia 
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biomédica enfurnada nas fendas genéticas e bioquímicas a decodificar uma subjetividade 

humana; e das políticas de saúde pública ordenadas em metas quantitativas de higienização, 

reforma sanitária e campanhas educativas. Outrossim, para além dessas e outras instâncias 

heterônomas pelas quais perpassam formatações de um conceito de saúde, vem emergindo um

entendimento mais polifônico, íntimo e biográfico do cuidar de si e do sentir-se bem.

                  Como esclarecimento prévio, nossas análises não se atêm à fatalidade das questões

da exploração e dominação e, tampouco, se estenderão à margem oposta das promessas

entusiastas da saúde, do rejuvenescimento e da longevidade trazidas nos avanços biomédicos.

Tentaremos nos desvencilhar desses atalhos convencionais, à medida que o primeiro abarrota 

textos acadêmicos ditos críticos por se contraporem cegamente ao mercado e à biotecnologia, 

enquanto que o segundo detém-se a ilustrar as manchetes de capa das revistas de variedades. 

Em suma, nos posicionamos num espaço entre a heteronomia e a autonomia, interpolaremos o 

patamar da subjetividade referente a um novo interesse do público juvenil pelo (seu) corpo e 

(sua) saúde. 

                 Há, por um lado, um ideal de saúde e de boa-forma sob os princípios de

higienização, das técnicas médicas e da individualização e, por outro, uma compreensão da 

vida saudável e do bem-estar que atesta a presença de algo mais do que nítidos marcos dentre 

a normalidade e a irregularidade, o benefício e o malefício, a auto-estima e o vício destrutivo. 

Há uma subjetivação da vida saudável afora das amarras conceituais oriundas de um padrão 

médico-científico ocidental. Desse modo, nossa temática se abrirá em meio à arena das 

academias fisiculturistas e dos bares, na cidade brasileira do Natal-RN, enquanto intercâmbio

compreensivo acerca de como o indivíduo vem lidando com a noção de corpo e saúde e, 

inclusive, se percebendo dentro do seu corpo e de sua saúde. Dentre esses dois espaços de 

lazer típicos do fenômeno urbano moderno, um corpo hedonista com seus músculos e 

saliências e uma outra forma de hedonismo corpóreo no usufruto de drogas lícitas se 

permeiam num diálogo sobre quais sociabilidades estão em jogo num imaginário entremeado

por um ideal de saúde médico-estético e pela experiência social e subjetiva na opção por uma

vida saudável.

                 Em termos de desempenho corpóreo, higiene mental e alimentação equilibrada que

tanto inflam argumentos em torno dos beneméritos das ciências médicas, das campanhas de 

marketing social e das novas iniciativas do indivíduo convidado a cuidar de si mesmo, não 

questionamos acerca do quê o conceito de saúde está se transformando. Na verdade, 

pontuamos aqui um redimensionamento do olhar deste indivíduo sobre suas próprias 

possibilidades fisiológicas, psíquicas e estéticas e, portanto, uma incidente subjetivação do 
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que vem a ser o ‘sentir-se bem’ e o ‘estar saudável’, segundo um imaginário social dos 

jovens.

                 O método de pesquisa empregado tendeu a captar o máximo da espontaneidade dos

entrevistados a fim de não conduzirmos as conversas por uma série de apontamentos sobre o 

narcisismo nas academias de musculação ou o risco de saúde por parte dos usuários de drogas 

lícitas nos bares. Distribuímos as entrevistas dentre os jovens cujas atividades de lazer se 

difundem entre as idas aos bares (dez entrevistas) e às academias de musculação (dez 

entrevistas). Dessa forma, um número de vinte entrevistas (ver Anexo B) constitui-se na 

amostra a fim de trabalharmos o recorte sobre o que os entrevistados compreendem por saúde 

e no quanto este conceito os conduz ao receptáculo do corpo; ou se há um entendimento para 

além de um fisiologismo das ciências médicas no intuito de conferirmos até onde o 

entrevistado se apossa de uma projeção de vida saudável a ponto de redefini-la. Apostamos

num intercâmbio de valores entre os dois espaços pesquisados, a ponto de uma fluidez do 

conceito de saúde ser conferida.

                Para isso, complementar ao método das entrevistas, foi empregada uma observação

participante em duas academias fisiculturistas nas quais me matriculei, somando um prazo de 

seis meses de aplicação das entrevistas, de observação e de adaptação à rotina de exercícios. 

Na intenção de verificar o quanto a opção pela musculação mudaria alguns dos meus hábitos 

alimentares e de lazer, um cuidado pela alimentação mais equilibrada, com menos gordura e 

mais fibra, além da decisão de parar de fumar e a preocupação com a obtenção de massa

muscular me acometeram de imediato, sob uma freqüência de três vezes por semana aos 

exercícios de musculação. Quanto aos bares, as visitas não se limitavam a um bar em

específico. Nos finais de semana, a apreciação de umas cervejas, uma boa música e uns 

cigarros propiciavam uma longa estadia nas tardes de sábado e de domingo a fim de abordar 

freqüentadores assumidamente simpatizantes com o espaço representado pelos bares, 

independentemente do circuito dos restaurantes, das boates ou dos shoppings, por exemplo.

Daí, eu mesmo, enquanto pesquisador e autor desta dissertação, me via submerso em atitudes 

de cuidado com a saúde nem sempre complementares, e até contraditórias: a boa alimentação,

os exercícios físicos e a diminuição do fumo me satisfaziam durante os dias úteis da semana,

ao passo que a cerveja, o tira-gosto, a vida noturna e o cigarro resumiam uma prazerosa 

atividade de lazer. Creio que encarnei uma contradição experimentada por muitos, mas que 

nem sempre toma estes ares de “incoerência”, de “nocividade” ou de “descuido” para consigo 

mesmo.
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                 Vale ressaltar que, acerca das entrevistas, as perguntas não foram elaboradas a fim

de pontuarem meros cuidados com a saúde, ou seja, aqui não induzimos percepções primeiras

de saúde e corpo referentes à ‘importância’ da dieta alimentar, às ‘reprovações’ junto aos 

vícios, aos ‘benefícios’ dos exercícios físicos ou à ‘higiene’ mental proporcionada no lazer 

esportivo. Mais do que isso, tais perguntas insinuavam uma escala de definição mais ampla

sobre as categorias de saúde, corpo e juventude a fim de que o jovem entrevistado não caísse 

nos restritos circuitos da literatura médica que induzem aos pólos “positivo” e “negativo” de 

um ideal de salubridade e, dessa forma, ancorando-se em contextos alheios à sua percepção de 

saúde (ver Anexo A).

                 Ainda a respeito de nossa pesquisa empírica, primamos por uma análise que não

necessariamente nos remeta ao contexto de classe social, pois vimos que tal demarcação de 

hábitos e atividades de lazer não garante uma coerência de discursos, além de corrermos o 

risco de invalidar uma dinâmica social na cidade do Natal-RN, enquanto capital brasileira, 

condizente ao fato de que certos segmentos sociais e grupos étnicos não se segregam com

tanta nitidez, principalmente em relação às atividades de lazer, cujos fluxos de sociabilidade 

não exigem laços sociais mais estáveis ou duradouros, e que, de uma certa forma, são frutos 

de opções e escolhas. 

                  Ainda referente ao perfil do público entrevistado, quando nos perguntamos sobre a

questão do gênero, seria legítimo intuirmos uma disparidade entre os homens e as mulheres

no cultivo dos exercícios fisiculturistas e/ou a ida aos bares? Ciente que responder essa 

pergunta nos custaria um desdobramento à parte da proposta pretendida de nossa pesquisa, 

circunscrevemos em nossas entrevistas tanto o público juvenil masculino como o feminino.

Diante de constatações em meio à mídia e às tecnologias da medicina, as mulheres brasileiras 

se particularizariam por recorrerem aos tratamentos de embelezamento e rejuvenescimento,

mais do que uma demanda propriamente masculina sob tal perfil estético de saúde. Entretanto, 

num reforço argumentativo, anteriormente mencionamos que nossas principais questões não 

se atêm aos quesitos de ‘cirurgia estética’, ‘dieta alimentar’ ou ‘corpo magro como estandarte 

de sensualidade’ a fim de particularizar um ideal de vida saudável. Não nos habilitamos a 

essas indagações que conceituam uma idéia de saúde e um ideal de corpo, mas sim sobre os 

espaços de sociabilidade definidos nos bares e nas academias que embaçam certas definições 

dentre o malefício das drogas lícitas e a promoção do fisiculturismo e da esportividade. Em

suma, longe de interpolarmos fronteiras entre os públicos masculino e feminino, não 

interessa-nos, à luz desta análise, as diferenças de gênero entre, por exemplo, uma virilidade
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masculina x sensibilidade feminina referente ao exercício da corporeidade via consumo

publicitário e tecnologias médicas.

Afora tais delimitações segundo classe social ou gênero, também as visões

socialmente contrapostas em torno de um público tido como saudável e um outro vulnerável 

ao consumo de drogas lícitas são postas em discussão. Se nos deparamos com fluxos de 

sociabilidade à medida que o indivíduo opta por certas atividades, companhias e formas de 

consumo, sendo estes dispostos dentre os ambientes da academia e do bar, primamos pelo 

viés sinuoso dentre estas formas de lazer que blefam sobre uma abordagem heterônoma da 

saúde tão bem desenhada na voz dos consultores de marketing e dos especialistas das ciências 

da saúde, por exemplo.

Portanto, não nos estancando nestas e em algumas outras demarcações teórico-

metodológicas que inserem o corpo no foco publicitário do consumo, a saúde enquanto 

higiênico ideal biotecnológico, ou o corpo do jovem como reduto do narcisismo ou, ainda, o 

consumo de drogas lícitas enquanto desvio de conduta e malefício à vida, flexibilizaremos tais 

enfoques, mais do que afugentá-los, no intuito de “driblar” o distendido fosso entre uma

elaboração social acerca do corpo, da saúde e da juventude e, num outro extremo, o próprio 

jovem definindo sua saúde a partir de seu corpo. Assim, não descartamos que os discursos dos 

entrevistados flagram uma ordem heterônoma, seja referente ao sentido estético de um corpo 

definido, magro e de porte enrijecido que seduzem os praticantes de musculação ou o jovem

assumidamente viciado no consumo do fumo e do álcool tão propiciado nos bares. Mas, afinal 

de contas, quais as intensidades e direções destas forças dentre a autonomia e a heteronomia

que, por vezes, se assumem tão indefinidas? Não se trata, aqui, de superfaturarmos a idéia 

contemporânea de subjetividade a um ideal de autonomia plena, e muito menos nos 

trancafiarmos sob uma legitimação sócio-econômica do consumo e da tecnologia médica. Ao 

longo dessa pesquisa, os nossos passos se darão ao ritmo deslizante entre a autonomia e 

heteronomia, em detrimento às compulsivas classificações e retaliações estatísticas. 

Uma concepção de saúde, enquanto faceta de nossa identidade moderna ocidental,

mais demarca o indivíduo do que propriamente desenha um sujeito. Nestas circunstâncias, 

estamos abordando uma juventude institucionalmente autenticada por ideais de salubridade, 

sensualidade e performance corporal. Por isso, antes de erguermos conceitos e formatações

etárias acerca do que se entende por ‘jovem’, daremos vazão aos olhares e atitudes referentes 

às projeções de juventude, de jovialidade, de rejuvenescimento, de força e de beleza que 

enaltecem certos comportamentos condizentes ao ser jovem ou ao manter-se jovem, seja nos 

bares ou academias. Definido nosso público ‘jovem’ pelas mudanças de lazer e de gostos 
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segundo gerações, é visível uma atual geração de jovens, dentre seus 20 a 30 anos, educada 

sob os discursos contrários ao tabagismo, o consumo moderado do álcool e o combate ao 

tráfico e uso de drogas ilegais. Portanto, vem havendo uma nítida geração entornada por 

discursos de combate à violência, de amor pela vida, de busca por qualidade de vida e dos 

riscos da dependência química. Em contrapartida, seja no frisson do woodstock, do Maio de 

68, da geração James Dean, da boemia e dos valores morais da luta, da revolta e da 

emancipação instigados pelas correntes comunista e anarquista, por exemplo, diversos eram

os vetores que abrigavam estilos de vida complacentes ao consumo de diversas substâncias, 

principalmente com relação ao cigarro e ao álcool.

                  Assim, uma geração mais contemporânea vem freqüentando os bares mais como

uma opção dentre outras atividades de lazer e entretenimentos e, portanto, há certos 

comedimentos quanto ao fumo, ao álcool, à alimentação e à espontaneidade. Nas academias

de ginástica e musculação, também há diferenciações entre uma geração que mantém uma

atividade de exercícios em busca da fuga do sedentarismo e da prevenção às doenças, 

enquanto que, entre um público mais jovem de freqüentadores, observamos prioridades dentre 

o remodelamento corporal, a massa muscular e o uso da força física. Em suma, a distinção de 

gerações, em meio aos espaços das academias e bares, parece-nos possibilitar uma melhor

eficácia analítica, ao invés das delimitações etárias definidas por ‘jovem’, ‘adolescente’, 

‘adulto’ ou ‘terceira idade’.

                  Enfim, cogitamos que a saúde não vem mais ao sujeito enquanto técnica,

assistência ou repressão, mas numa condição subjetiva sob os pontos da intimidade e do 

cuidado de si concernentes ao sujeito que reconhece o que dá sentido à sua existência e se 

identifica a partir de sua interioridade. Mas até onde cotejamos diferentes valores sobre a 

saúde e o bem-estar dentre os jovens freqüentadores de bares e academias fisiculturistas? 

Afinal, este público reverencia ou transgride dadas construções ligadas ao cuidado de si e à 

qualidade de vida? Para além de condutas normalizadas nos hábitos de higiene, no 

desempenho corpóreo ou na dependência química, vemos tais limites (re)significados à 

medida que estes jovens não se tornam adeptos à musculação somente por ‘necessidade’ ou 

evitam o consumo de drogas lícitas sob os riscos de ‘degradação’ física e moral. Escalas 

ensaiadas entre a autonomia e a heteronomia compõem um abrigo à subjetividade nessa 

análise onde, mais do que um esfacelamento do público entrevistado sob recortes de classe 

social, gênero e formas saudáveis ou não de divertimento, revelamos uma intensa 

permeabilidade entre os limites da ‘bem aventurada’ prática esportiva e a ‘degradação moral’

no usufruto de drogas lícitas. 
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                  Conduzimos nossa discussão de um modo que as temáticas da subjetividade e da 

saúde se insinuem nas abordagens acerca da biotecnologia, do planejamento urbano, do 

consumo, da contemporaneidade do lazer e da crescente mobilização contra os vícios lícitos e 

ilícitos. Desse modo, habilitaremos alguns estratos teóricos e empíricos que se entrelaçam em

meio à arena da heteronomia e autonomia, pois, antes de propormos um duelo entre estes dois 

níveis de compreensão do corpo e da saúde, interessa-nos um dueto entre as determinantes

externas que singularizam o indivíduo e as forças íntimas que moldam o sujeito. No primeiro

capítulo, alojamo-nos nas questões da ética e da saúde, orquestradas pela ascensão da 

biotecnologia, a fim de revolvermos a tríade do homem, cultura e natureza. Tais pontos se 

convergem perante a realidade histórica e antropológica do corpo, segundo os desígnios da 

tradição, da tecnologia, do reduto biológico da saúde e do encalço filosófico da angústia 

humana.

                 Sob a guarda do segundo capítulo, nos ambientamos no espaço das cidades

condizente ao planejamento urbano e ao controle médico-sanitário. As grandes epidemias

envoltas num imaginário religioso, a evolução do pensamento médico e a ascensão do 

individualismo e do consumo comporão rabiscos da heteronomia no entendimento acerca da 

saúde e doença, da religião e ciência e da assistência institucional e orientação individual. 

                 Nos demorando no terceiro capítulo, a abertura à subjetividade será mais notória e

persistente à medida que abordagens em torno da corporeidade, da qualidade de vida e dos 

vícios desenharão um corpo detentor de uma linguagem de saúde e de bem-estar afora das 

juntas médicas, da maldição divina, da massificação do consumo e das estratégias das 

políticas de saúde pública. Culminaremos num sujeito entregue às novas performances de 

salubridade e emotividade, dentro das quais atribuirá sentidos e valores, seja nas atividades 

tidas por saudáveis ou nos vícios lícitos tidos como maléficos.

                 No último capítulo, remoemos os entendimentos contemporâneos acerca da saúde,

da vida e do corpo a fim de esparramar plurais significações oriundas das “positividades” e 

“malefícios”,  segundo uma realidade de juventude, vida saudável e bem-estar entremeada

pelos referenciais biográficos. Assim, trabalharemos o argumento de que o ser jovem, o ter

saúde e o sentir-se bem tomam margens de manobra cada vez maiores dentre as dimensões do 

corpo e da mente, do homem e da natureza, e entre o hedonismo esportivo nas academias e o 

prazer dos vícios lícitos nos bares.
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1. A Biotecnologia no Redimensionamento Ético do Corpo e da Saúde.

1.1. O natural, o técnico e o informacional numa tecno(eco)logia da vida. 

       Ao propormos um apanhado sobre a questão humana nos avanços biomédicos,

genéticos e tecnológicos, preocupamo-nos por contextualizar uma visão do corpo à mercê de 

uma institucionalização médica e da vida confinada ao arcabouço genético. Longe de 

comprometermos a objetividade de nosso estudo ao ascendermos às estratosferas da bioética, 

pretendemos tão-somente demonstrar a abrangência com a qual o conceito de saúde se mune

em uma contemporaneidade fértil de valores ligados à sensibilização para com a vida, à 

relação entre homem e meio-ambiente e, por fim, à tecnologia médica ancorada na nevralgia 

da angústia humana. Com isso, as transcrições do código genético, os tratamentos

rejuvenescedores e as próteses médicas patenteiam uma abordagem ligada à qualidade de vida 

e ao bem-estar para além da tradição, do estupor comunitário e de tabus religiosos. Corpo, 

saúde e vida deslocam seus significados rumo à realidade mutável e manuseável sob as pautas 

da bioquímica e da engenharia genética.

Clamores em torno do mercado global, do policulturalismo e do cosmopolitismo

nos lançam ao terreno da tecnologia, da cultura de consumo e da democracia, enquanto eixos 

inabaláveis, sob os quais se abrigam idéias e ideais concernentes à integridade do corpo, ao 

respeito à diferença, à qualidade de vida e ao direito de escolha, por exemplo. Novos tempos

até que ponto e civilização a qual custo? Até um certo ponto, a biomedicina e a tecnologia 

parecem infiltrar-se no drama de uma existência humana cerceada por desejos e faltas. Daí, 

alguns limites entre natureza e técnica, o ‘dom’ e o artifício, parecem dúbios, violáveis e 

manipuláveis. O que antes era sagrado parece agora repousar sobre o ceticismo e, por sua vez, 

o que surge como racionalidade volatilizar-se-ia aos confins da incerteza.

Sensibilização para com a vida, potencialização biomédica da saúde humana e 

idealização do bem-estar social e psíquico se entrançam em reflexões díspares acerca da vida, 

segundo os vieses organicista, ecológico, social e genético. BELINGUER e GARRAFA 

(1996) abordam uma questão pertinente na contemporaneidade referente ao mercado paralelo 

de órgãos para transplante. Especificamente, o que nos atém a tal questão vem a ser essa fusão 

entre tecnologia e saúde que, indexada ao circuito do mercado de bens duráveis, de ações 

rentáveis e avanços tecnológicos, oferta órgãos, gametas, tecidos e genes humanos sob 

quantificações monetárias nunca dantes cogitadas. Assim, o papel do “natural” 
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(des)(re)configurado põe em cheque limites éticos nas tecnologias alimentares, reprodutivas e 

médicas.

                   Não se trata aqui de se desmerecer todo um avanço na área da biotecnologia em

tom de repúdio, mas de fazer perceber um fluxo particular sob o domínio de uma elite 

científica outrora inscrita em laboratórios de pesquisa e que, agora, transborda e se mescla às 

demandas sociais e aos desígnios de mercado. Processos reprodutivos permeabilizados entre a 

técnica científica e as inclinações orgânicas; a ilegalidade do tráfico de órgãos e outros 

materiais biológicos a ilustrar processos judiciais; ameaças viróticas e cancerígenas solapando 

nossa vida cotidiana a ponto de modificar nossos hábitos de higiene, sexual e alimentar; os 

alimentos geneticamente modificados e com doses hormonais que polemizam o que 

necessariamente pode se pôr à mesa para uma refeição saudável e nutritiva. Tais casos, em

sua grande parte,  mantêm fluxos unidirecionais por parte de países desenvolvidos sobre 

povos dos países pobres ou em desenvolvimento e, além disso, às custas de um núcleo 

científico, médico e empresarial enquanto instância decisória agindo sobre o homem comum

submerso em sua vida cotidiana. Enfim, o conhecimento médico, a corrida tecnológica, as 

ciências humanas e o mercado são postos numa polêmica interseção do ponto de vista ético, 

segundo Belinguer e Garrafa, os quais se propõem a sinalizar as novas ambigüidades

presentes na questão da bioética. 

                  Estes autores ainda salientam que formas de expropriação do corpo têm sempre

confeccionado as relações de opressão e dominação no curso da história, seja por meio de 

prisões, torturas, assassinatos, sacrifícios ou mutilações. Sob um teor histórico, à escravização 

e à condição subalterna da mulher acrescentam-se, respectivamente, as relações comerciais

presentes no tráfico negreiro e na prostituição enquanto comercialização do corpo. Além

disso, o marxismo vem denunciar a expropriação do trabalhador sobre o fruto do seu trabalho 

na disjunção entre corpo, mente e espírito. Dessa forma, (e certamente deixando de fora vários 

outros exemplos...) da antiguidade à (pós-)modernidade, segundo os formatos históricos de 

povos e civilizações, o homem e o seu corpo estiveram contidos por temor aos deuses, por 

fidelidade ao rei ou ao senhor, por relações de dominação entre os gêneros, por dissidências 

étnicas, pela conduta cristã, pelas demarcações entre gerações – o velho, o adulto e a criança – 

e, ainda, entre o “reduto” do nativo e a “invasão” do estrangeiro. 

                  O testemunho da Peste Negra, o imaginário religioso cristão, o pífio conhecimento

médico da época e a tradição das práticas da tortura no sistema penal influíram no 

desenvolvimento de uma cultura do medo e do sofrimento. Em reflexões datadas do final do 

século XVIII por VERRI (2000), este filósofo se volta contra a tortura e exibe depoimentos e 
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fatos corriqueiros em épocas da Peste que assolou Milão, em 1630. Tais anotações e 

argumentos não convêm ser aqui mencionados, pois nos preocuparemos em expor o contexto 

moral dentro do qual se colidiam a superstição, a religião e o saber científico a ponto de 

legitimar um conhecimento embasado na fisiologia da dor pelas ciências médicas. Deste 

modo, o filósofo detalha os requintes retóricos em prol da legitimidade da tortura, as melhores

técnicas e artimanhas para se extrair a confissão a partir da dor e uma anatomia repleta de 

carnes e ossos vulneráveis às queimaduras e deslocamentos, respectivamente..

                  Nesse contexto histórico, vemos um corpo humano apossado pelo pecado e pela

punição jurídica e eclesiástica, além de uma medicina restrita aos remédios ‘milagrosos’, às 

práticas da sangria e às autópsias carniceiras. Não havia projeções maiores de vida, saúde e de 

bem-estar, mas simplesmente as instâncias da flagelação, da dor, da doença, do mal e da 

punição. O conhecimento médico condicionava todo um código de leis e técnicas em vigor na 

tortura à medida que legitimava “cientificamente” (lê-se: fisiologicamente...) as origens, a 

perduração e a intensidade da dor. Era este o corpo humano recuado dentre os entraves 

religiosos e naturais que o definiam como realidade à parte do espírito; tão vulnerável às 

tentações e tantas vezes desenganado por doenças.

                  Desse modo, a preservação da vida e a integridade do corpo sempre se deram

sobre códigos de honra e crenças pertinentes à construção da identidade e do bem1 com

relação à tortura, à mutilação, à escravização e ao suicídio. Embora práticas assentadas em

requintes de crueldade sob disputas por status, poder e território tenham sortido a História, um

limite moral sempre estabeleceu limites entre o vivo e o não-vivo, o natural e o humano, o 

corpo saudável e o corpo doente, a honra e a desonra, a bondade e a crueldade. A exemplo, a 

prática da tortura sucumbia-se aos suportes morais cristãos em prol da integridade do corpo 

contra quaisquer atos que provoquem dor e sofrimento em nome de um poder mundano2,

enquanto que o fenômeno da vida era dado sob entonações divinas as quais expropriavam do 

homem o poder de cessar sua própria existência, condenando dessa forma a auto-mutilação e 

o suicídio3. Antes de tudo, queremos sintonizar a órbita estacionária do que se designa por 

humano num corpo historicamente construído à mercê de formas de autoridades baseadas nos 

laços sangüíneos / de parentesco, sob caráter divino / eclesiástico ou segundo determinações

políticas / carismáticas que definiram as elaborações sócio-espaciais do corpo, seja no corpo 

1 Cf. Charles Taylor. As Fontes do Self, 1997. Especificamente, recomenda-se a leitura da primeira parte ‘A 
Identidade e o Bem’.
2 Cf. Richard Sennett. Carne e Pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental. pp. 110-8.
3 Cf. A. Alvarez. O Deus Selvagem: um estudo do suicídio. pp. 79-83. 
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escravizado, no corpo erotizado, no corpo torturado, no corpo exorcizado, no corpo cultuado 

ou no corpo fragilizado.

                  Uma disparidade abissal emergente entre o corpo humano, a técnica e o natural, na

contemporaneidade, desconcerta-nos com impasses para além de tabus religiosos, sexuais, 

patrióticos e étnicos, os quais, outrora, fundamentavam moralmente a escravização, a 

exploração e a dominação sob as evocações da tradição, da honra, da comunidade ou do 

parentesco. Claro que, sob a ressalva de que estes ainda determinam certas demarcações na 

questão da diferença, da desigualdade e da intolerância, contudo, certas clareiras morais são 

atualmente turvadas frente aos avanços biotecnológicos e às discussões dadas pela bioética, 

sendo que daí parecem se esparramar outras derivações dentre a biopirataria, a biosegurança, 

a biodiversidade e a biomedicina.

                  Na modernidade, a tecnologia informacional no campo das ciências médicas, ao

lado de uma ‘natureza’ redimensionada pelo social, por meio dos movimentos ecológicos, se 

reforça contra alguns embasamentos morais tradicionais e religiosos que antes infligiam

justificativas na distinção entre a natureza e o homem, a saúde e a doença, o vivo e o não-

vivo. As ciências médicas, cada vez mais, embaralham o pragmatismo e eficiência da 

tecnologia informacional, a incerteza e relativização da física quântica e os indícios orgânicos 

do código genético, donde se flagra uma rarefação da precisão ética quando os limites entre o 

inorgânico, a matéria viva e o organismo humano dão vazão entre si. Por exemplo, células 

recém-fecundadas são tidas como pré-embrião, ao passo que, após suas primeiras divisões 

celulares, estas já são nomeadas como um embrião humano. Ora, apenas convencionamos aí 

uma pálida distinção que decide pela  destruição ou reaproveitamento dos pré-embriões em

experimentos científicos, enquanto que os ditos ‘embriões’ são congelados por não mais se 

constituírem como meras sobras de material genético. O que chega a definir o ‘limite’ do vivo 

e do não-vivo e, para além disso, do não-humano (o pré-embrião) e do humano (o embrião)?

                  Ao invés de se conceber os instantes de aleatoriedade e caos enquanto

espontaneidade da vida em se gerenciar e se recriar, o conhecimento aplicado à tecnologia 

moderna estaria resumindo todo essa complexidade da vida e da dimensão orgânica a um

cômputo. A vida não seria mais dada, e sim um dado. Se antes o homem reverenciava uma

concepção vida sob os caprichos dos deuses, sendo esta depois ofertada por vontade de um

único Deus cristão e, por conseguinte, sendo entregue ao homem por meio de uma crença 

humanista em torno da liberdade, da felicidade e da solidariedade, por fim, o ideal da vida 

estaria sendo atirado às cifras do gene e à objetividade do cálculo. Se, finalmente, admitirmos

que, de um lado, não é um deus que dá e retira nossa vida sob a moral do pecado e da 
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punição, e por outro, a idéia de que é possível deduzir uma mecânica da vida, chegaremos ao 

que LÉVY (1987) chama de reviravolta entre a linguagem e o cálculo.

                  A linguagem mais transcendental dos mitos, dos ritos, das simbologias e da

mágica revela-se por demais vaga, caótica e volatilizada para interpretarmos os fenômenos

vivos, recheando-os de tabus, tradições e temores. A perspectiva do cerne informacional da 

vida encoraja cientistas a sufocarem a idéia da subjetividade inerente ao homem e à própria 

matéria viva ao pressuporem um esquema logarítmico de decifração das mensagens genéticas, 

das velocidades enzimáticas e das descargas neuronais. À escala da informática, a vida e o 

homem se assemelham a um programa computacional pré-codificado passível a ser ‘lido’, 

‘reprogramado’ e ‘reproduzido’. Perigosamente criaram-se, por intermédio de uma cultura 

tecnológica, formas de ler, ver e sentir apartadas da malha simbólica no intuito de não apenas 

criar, mas de tornar ‘útil’ aquilo que foi criado, tanto em termos de significado como de 

eficiência. Dessa maneira, Lévy identifica uma transformação do paradigma antropológico, já 

que é a própria segurança ontológica do ser que se está questionando, e não apenas uma

mudança estrutural de natureza científico-metodológica. Da condição de utensílio para 

realização de cálculos, o computador e todo o conhecimento aplicado à informática pleiteia 

resignificar o que entendemos não somente por fenômeno orgânico, mas também por vida e, 

sobretudo, por existência.

                  Uma compreensão da saúde enquanto programa informacional de imunidade por

parte dos leucócitos, ou de um cálculo que prediz o equilíbrio entre o funcionamento dos 

órgãos e a distribuição de líquidos, ou ainda um código de rejeição a certas substâncias não 

reconhecíveis segundo o patrimônio genético, etc.; essas são performances do conhecimento

tecnocientífico que, em nome de uma possível decodificação sem erros, imprecisões ou ruídos 

da genética e do orgânico, repudiam o funcionamento descontínuo, imprevisível e oscilatório 

da vida. Tal abalo na forma de conceber o fenômeno do vivo suprime a compreensão da 

singularidade de cada ser e do ineditismo de cada reação orgânica. Conseqüentemente, de 

uma idéia mais geral da subjetividade do vivo instaura-se um ceticismo e um certo 

menosprezo com relação ao domínio da subjetividade humana e da vida natural como um

todo. Sendo o próprio fenômeno da vida decodificável, então a própria vontade humana é 

nada mais do que a ‘linguagem’ oriunda dessa programação pré-definida. Reformulando uma

estética da existência e do cuidado de si 4, o paradigma da informática põe a estética enquanto 

4 Mais adiante, esclareceremos melhor ambos os conceitos de Foucault muito presentes nos volumes II e III da
História da Sexualidade, devidamente citados na bibliografia desta pesquisa. Contudo, arriscando uma breve 
explanação, a civilização grega alicerçava a estética da existência e o cuidado de si nas relações entre o exercício 
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ruído que turva a exatidão do cálculo em cima de uma ‘existência’ programada. Trata-se de 

uma nova forma de vermos a fatalista idéia de ‘destino’, pois não se pode fazer muito com a 

vida, com o corpo ou com a saúde quando nos convencemos de que o ‘bem’ da saúde e o 

‘mal’ da doença agem segundo uma dada programação irredutível frente ao que acreditamos.

“A carreira transcendental da informática culmina quando a lógica autômata for o modelo 

para pensar os processos físicos, a atividade biológica e a cognição humana.” (Lévy, 1987: 

212).

À parte dessas reflexões mais gerais, a mudança do paradigma da vida gera uma

visão de mundo que propicia racionalizações constantes acerca do que fazer para obter os 

melhores resultados orgânico e biológico na dedução da fórmula simétrica da beleza revelada 

pela matemática, o potencial de rejuvenescimento de um produto cosmético na retroatividade 

biológica, as percentagens dos índices nutricionais, a otimização das perdas de calorias e dos 

esforços físicos, etc. A partir daí, um ideal de corpo e de saúde perpassa por todo esse 

revezamento entre o mítico/divino/cultural e a técnica/cálculo/otimização. O autor destaca, 

inclusive, o efeito calculado do consumo de substâncias químicas que potencializam

abstrações em torno do prazer, da liberdade e da imaginação em impulsos instantâneos e 

bioquímicos à medida que “(...) dispomos de um extraordinário arsenal de excitantes, de 

calmantes, de alucinógenos, de estimulantes químicos do prazer ou do esquecimento. A 

bioquímica e a farmacologia edificaram uma fantástica tecnologia do transcendental”. (idem,

ibidem: 221).

1.2. Das condutas da corporeidade aos fisiologismos tecnocientíficos. 

                  Nos intervalos e sobreposições entre natureza e cultura, cogitamos uma bioética

que vem se estendendo aos âmbitos transnacional e mercadológico em nome da cura de 

doenças, do aperfeiçoamento do corpo e do gerenciamento da reprodução humana. Todavia, 

até onde poderíamos confirmar uma tendência de objetivação da vida, de mercantilização da 

cura e de esmaecimento da ética?

                  Destacamos LIDSKOG (2001) quando este sinaliza sintomas de uma ‘re-

naturalização’ da sociedade. O que antes se punha hermeticamente enquanto ‘(mãe-

)natureza’, ‘divindade’, ‘determinismo ambiental’, ‘ciências naturais’ e ‘positivismo’,

enfatizando-se nitidamente as demarcações entre ciência, religião e natureza, agora novos 

valores grassam numa dinâmica social em torno de mobilizações ecológicas e causas 

da sexualidade, as práticas esportivas/guerreiras e a alimentação sob uma virtude da temperança enquanto 
conduta, tanto em termos de saúde quanto política, entre o cidadão grego e a democracia na polis.
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humanitárias, numa comunhão nunca dantes cogitada. Estes redimensionamentos dentro da 

biotecnologia e as novas percepções junto à saúde e à doença sugerem novos atores e novos 

conflitos; (pós)-modernidade, sociedade de risco, modernidade reflexiva, meio ambiente,

tecnociência e biopolítica alojaram-se nas Ciências Sociais com intensidade nas últimas duas 

décadas. Tal enfoque reforça-se em torno de uma nova categorização do natural, o qual, sendo 

outrora alheio ao humano enquanto lugar do externo, do misterioso, do irracional e do 

inanimado, encontra-se, agora, “humanizado” em projeções sobre o meio-ambiente e a 

biomedicina, onde corpo e saúde são sanados de um contexto ecológico e social para serem

trabalhados virtualmente sob definições biotecnológicas.

                  Aqui, deparamo-nos com uma reflexão polimorfa do conceito de saúde e um

gerenciamento crescente sobre o corpo. WEBSTER (2002) detém-se na intervenção sempre

maior dos recursos tecnológicos sobre a medicina ao conferirmos certos atributos do corpo e 

da saúde “sanados” do contexto antropológico e social para serem trabalhados virtualmente

sob definições bioquímicas. Nesse ponto, o genético e o virtual redefinem o corpo sob as 

ferramentas da informática, as leis da probabilidade e as reações bioquímicas. Mais do que 

encontrar o supra-sumo da animalidade no homem, essa própria definição de “animalidade”

vem sendo desconstruída5 na busca por algo que defina a própria vida, para além de 

classificações de vida ‘animal’, ‘vegetal’, ‘virótica’ ou ‘humana’.

                  Nesse campo científico, metamorfoseado ora em consciência ecológica, ora em

medicina preventiva ou em patentes da engenharia genética, a exterioridade da natureza, a 

idealização e mercantilização do ‘natural’ e o próprio cerne da condição humana nunca foram

tão ambíguos. Realinhando-nos nas reflexões de Lidskog6, entre os próprios ambientalistas

institui-se uma divisão entre a defesa do meio-ambiente enquanto domínio de vida sob uma

ética própria e alheia à compreensão humana e, em contrapartida, um construtivismo

ecológico onde o que se denomina por natureza não escapa das malhas de uma construção 

social prenhe da ética humanista.

5 A partir das idéias de La Mettrie, trazidas no artigo de Sérgio Paulo Rouanet (2003) intitulado O Homem-
Máquina Hoje, podemos observar uma construção dessa idéia da “animalidade” presente no homem, variando
desde os sermões cristãos sobre a sexualidade, o exercício da temperança entre os gregos, as pulsões presentes na 
libido e no impulso de morte na psicanálise freudiana, o descontrole emocional e a pornografia numa versão 
moralista burguesa, o incesto enquanto crueldade oriunda de um ‘instinto’ animal, etc. La Mettrie foi um filósofo
e, além disso, concluiu seus estudos médicos. No contexto da segunda metade do século XVIII, seus escritos
polêmicos apregoavam a inclinação do homem ao cultivo dos prazeres mais carnais e imediatos e, portanto, a
liberdade estava naquilo que se enfurnava em suas heranças mais animalescas. Em suma, o corpo do homem não 
passava de uma máquina regulada pelos prazeres da gula, do sexo e da agressividade.
6 Op. cit. 
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                  Por tais reflexões, os domínios da natureza no imaginário e nas representações

inerentes à Cultura e à História parecem confrontados por uma abrupta “anomia” conceitual 

nas concepções do natural, do orgânico e do humano, além de um referencial de saúde 

alargado ao nível genético e do gerenciamento biotecnológico do corpo. Em detrimento de 

quaisquer direcionamentos das políticas de saúde pública e da medicina preventiva que põem

ao coletivo, ao fenômeno urbano e ao indivíduo o exercício social da higiene, da qualidade de 

vida e do bem-estar, estes se refreiam diante das promessas de “saneamento” de certas 

doenças físicas e mentais dentro do que se entende por cortar o ‘mal’ pela raiz (...genética);

vemos o mérito dessas descobertas as quais, contudo, dissolvem os limites éticos e morais em

torno da vida, da morte, do corpo e da reprodução.

                  Os limites da teoria social vêm se confundindo às custas do fluxo entre concepções 

de Homem e Natureza. Percepções históricas graduaram atitudes do homem religiosamente

subalterno aos fenômenos naturais, além da completude entre homem e natureza no exercício 

da temperança entre os gregos, do natural a ser modificado pelo trabalho humano por parte do 

racionalismo instrumental e, por fim, do ‘natural’ aceito como representado pelo homem e 

construído socialmente numa conceitualização de meio-ambiente através da sensibilidade 

ecológica e do ideal de desenvolvimento sustentável.

                  Afinal, haveria uma comunhão ética possível entre homem e natureza? A um certo

ponto de seu texto, SMITH (2001) recorre à estética da existência cultivada entre os gregos e 

trazida na obra História da Sexualidade, em Foucault, onde, contrariando as críticas 

reducionistas em torno do ‘nó do poder’ ou do ‘beco sem saída’ foucaultianos, há em um

certo período da vida intelectual deste autor uma abertura à resistência através do exercício da 

subjetividade no qual o corpo e a saúde, o humano e o animal e, principalmente, o indivíduo e 

a sociedade, dialogam entre si. O cuidado de si presente na atividade sexual, nas práticas 

guerreiras e esportivas, na alimentação e na vida político-democrática da pólis conduzia o 

cidadão grego a esse diálogo entre as pulsões animais e a emotividade humana.

                  Assim, certos valores envolvem o corpo humano num diletantismo entre natureza

e cultura por meio da virtude da temperança, do pudor na castidade cristã, do medo da morte e 

da celebração da vida, por exemplo. Assim, constrições sociais, compulsões psíquicas e 

pulsões fisiológicas intercambiam-se e fazem do corpo o espaço minado pelo desejo, pela 

natureza e pela cultura. A sociologia do corpo, em LE BRETON (1992), desmonta toda uma

concepção da modernidade ocidental de corpo lapidada às custas das técnicas médicas, do 

saber científico e das amarras do consumo. Portanto, situada social e culturalmente uma idéia 

de corpo, a sociologia encarrega-se de desvencilhá-la dos fisiologismos clínicos e 
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sensualismos publicitários a fim de compreender qual visão sobre esse corpo que nossa 

sociedade projeta e/ou cultua. 

                  Um percurso histórico entremeado pelo pensamento científico, pela crescente

urbanização, o declínio da vida pública e a visão do homem enquanto indivíduo auto-

responsável objetivou um entendimento do corpo como realidade apartada “(...) do cosmos 

(não é mais o macrocosmo que explica a carne, mas uma anatomia e uma fisiologia que só 

existe no corpo), apartado dos outros (passagem de uma sociedade de tipo comunitário a 

uma sociedade de tipo individualista, onde o corpo marca a fronteira da pessoa) e, enfim, 

apartado dele mesmo (seu corpo é posto como diferente de si).” (idem, ibidem: 30). 

                  Seja a partir do antropomorfismo em torno da vida animal ou vegetal, da energia

cósmica, de uma divindade ou do próprio método investigativo da ciência, à carne é atribuída 

proximidades e distâncias às custas de diferentes crenças e tradições, onde, por exemplo, o 

paradigma cristão da carne e da vida terrena se reveste de cautela quanto ao impulso sexual, 

aos vícios e à autodestruição. Breton deixa claro que a concepção de corpo segundo um

modelo médico ocidental é somente mais uma projeção dentre outras, como a medicina

oriental, a alternativa, a de caráter popular ou a xamanística. Por isso, aqui não se trata de 

medir coeficientes de desempenho e resultados entre tais culturas curandeiras, esotéricas, 

religiosas ou clínicas, mas sim de desfazermos a solidez do referencial tecnológico e médico

da modernidade ocidental a partir do corpo e do exercício da corporeidade.

                  Em nossa cotidianidade, este corpo vem sendo recortado segundo recomendações

de vida saudável, etiquetas de boa conduta, contenção da agressividade e do impulso sexual, 

exercícios de sensualidade, valores de virilidade x feminilidade, visões-de-mundo instituídas 

segundo variações etárias dentre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, e por aí se 

estendem os tantos usos sociais do corpo. Os contatos entre os corpos em nosso dia-a-dia 

perambulam por uma série de normas cautelosamente (e, por vezes, inconscientemente)

empregadas. Dessa forma, desde a definição dos espaços íntimos e privativos reverenciados 

pela individualidade até as demonstrações de força e masculinidade, estamos freqüentemente

acatando certas convenções nas maneiras de andar, cumprimentar, se higienizar e se 

expressar. Dentre tais normas presentes nos processos de sociabilidade, entoa uma

“necessidade” de ocultar as manifestações corporais de natureza orgânica e fisiológica e, 

desse modo, deve-se esquecer algumas reações que nos remetam à condição animal, de 

barbárie ou de proximidade da morte e da degeneração fisiológica. Nesse ponto, “a gente 

pode (...) lembrar as dificuldades referentes às pessoas portadoras de deficiência física ou 
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sensorial, ou catalogadas como (...) doentes mentais. Com relação a esses atores, o corpo 

não passa desapercebido como desejaria a etiqueta de discrição” (idem, ibidem: 61).

                  As gesticulações, a expressão das emoções, as formas de entretenimento, as

percepções sensoriais, tudo isso varia de cultura para cultura, de sociedade para sociedade. 

Portanto, longe de encontrarmos um princípio universal a fim de se encaixotar a raça humana

num genótipo e fenótipo específico referente a esses quesitos, a construção das relações de 

parentesco, de amizade, rivalidade, fraternidade ou de atração sexual condicionam-se de 

acordo com as jogatinas corporais permitidas e/ou cultuadas social e culturalmente. E aqui 

não estamos simplesmente falando das relações de heterossexualismo ou homossexualismo,

do amor conjugal ou extraconjugal, mas de relações sociais fundadas sobre certos sentimentos

e afetos que contextualizam as afinidades entre os indivíduos, independente do gênero, idade, 

nível de renda, religião ou hierarquia social. O conteúdo da dor e da relação entre a sujeira e a 

limpeza, por exemplo, são variáveis culturais. No primeiro caso, as situações que envolviam

os códigos morais da bravura e do altruísmo às custas de danos físicos, outrora tão exaltados 

em épocas permeadas por guerras, conquistas territoriais e perseguições religiosas, hoje 

causam-nos reações entre o horror e a compaixão com relação às vítimas de tortura, os presos 

de guerra e os militantes terroristas. Com relação às visões de mundo entre a higiene e a 

sujeira, visualizações microscópicas e cálculos probabilísticos, oriundos de um conhecimento

médico-científico, rotulam situações em meio aos riscos de contaminação e de infecção.

                  Dentre as Estruturas Antropológicas do Imaginário7 que diferem o ‘claro e o 

escuro’ através do limpo que brilha e transparece e o sujo que absorve a luz e enegrece, todas 

as culturas têm uma forma de denominar simbolicamente o brilho e a treva, o alto e o baixo, o 

sagrado e o profano, o diurno e o noturno, o céu e a terra. Assim, definições díspares quanto à 

sujeira e à limpeza dão-se a partir de um legado cultural, seja nas heranças da alquimia, na 

tecnologia científica, nas tradições religiosas, nos tabus morais e sexuais ou na cultura 

ecológica. Enfim, podemos dizer que o conhecimento médico ocidental, afora seu potencial 

tecnológico expresso objetivamente sob a quantidade de vidas salvas ou de anos 

acrescentados à média de expectativa de vida, é apenas mais uma visão de mundo acerca da 

relação entre corpo e natureza. Por isso, muitas atitudes médico-sanitárias são uma forma

cultural, em termos do sagrado e do profano, com as quais o homem vê uma relação 

específica entre a limpeza e a sujeira, assim como as derivações valorativas daí decorrentes 

entre a saúde e a doença, a segurança e a ameaça, a vida e a morte, o bom e o mau.

7 Cf. Gilbert Durand. Aqui,  restringimo-nos ao capítulo 2 (O Ceptro e o Gládio), p. 87-131.
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                  Dessa forma, Le Breton observa que o corpo, por si só, já é referenciado em

termos religiosos e morais, segundo sua fisiologia, seu formato e seus órgãos, onde aos pés, 

ao abdômen, à cabeça, ao rosto, ao órgão sexual, ao coração, aos olhos e aos membros

superiores são acrescentados julgamentos valorativos. Daí, concernente à cabeça, tem-se a 

adoração à inteligência, à mente e ao espírito, além da identidade individual registrada pelo 

formato e linhas de expressão do rosto. Em contrapartida, acentua-se a repugnância e a sujeira 

das partes “baixas” representadas pelos pés e pelo ventre. Além disso, dependendo do código 

moral e religioso, às partes íntimas podem ser conferidos valores desde a excitação até a 

castidade, assim como o ventre feminino nos remete à idéia de fertilidade, ao contrário do 

ventre masculino que recusa quaisquer referências valorativas hierarquicamente superiores na 

anatomia corporal. “O rosto é, juntamente com o sexo, o lugar mais investido, o mais 

solidário ao Eu. O choque emocional a nível pessoal é maior quando um ou outro é atacado. 

Numerosas tradições associam o rosto a uma revelação da alma” (idem, ibidem: 89).

                  Portanto, o autor reverencia o corpo enquanto suporte de valores, e aí então se

define uma dramaticidade acerca da sociobiologia e da biotecnologia sobre os fenômenos

relacionados à corporeidade. A partir dessas duas engenharias científicas e tecnológicas, tais 

conteúdos valorativos são arrancados do corpo e, em troca, enxertam-se as medidas do valor 

de troca, o perfil de funcionalidade e o critério da experimentação científica. Assim, este 

corpo passa a ser depenado de valores de ordem subjetiva e cultural, privilegiando-se o 

comércio, a pesquisa e a técnica, seja em torno da reprodução, dos transplantes e enxertos, da 

engenharia genética ou das cirurgias estéticas. O autor vê aí formas de esquartejamento do 

corpo diante do advento da biotecnologia e do avanço das pesquisas médicas, onde o órgão 

passa a ser tão-somente um órgão, podendo ser substituído, gerado e manejado sob as 

propriedades de uma peça submersa num ‘corpo-máquina’.

                  A intenção ao longo desses escritos não é necessariamente pôr em cheque todo um

avanço científico nas áreas da saúde, da reprodução e da tecnologia alimentar, mas questionar 

todos esses invólucros do capital, da técnica e da estética que turvam os sedimentos

simbólicos construídos social e culturalmente. Com isso, os julgamentos referentes à saúde se 

dão a partir de outro enfoque, assim como a reprodução e a questão da alimentação; ou seja, 

quando não mais perdura a distinção entre reprodução sexuada e assexuada, ou entre 

alimentos industrializados e naturais, ou entre a saúde e a doença, toda uma estrutura 

simbólica em volta do corpo agoniza. Agora, o exercício da corporeidade dá-se sob outros 

fatores que não apenas o cultural, o religioso, o tecnológico ou o biomédico. Enfim, quais 

parâmetros ainda resistem a fim de nos (re)conhecermos em nosso corpo?
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1.3. Percepções de saúde entre a tecnologia biomédica e a angústia bio-antropológica. 

                  Enquanto a construção da identidade se dá na busca do self 8 ou na estética da 

existência entre os gregos, entretanto, nem tudo nos conduz à produção de sentido à nossa 

existência de forma tão construtiva ou reflexiva. Há algo em nós, em nosso corpo e em nossa 

psique, que cede passagem ao indecifrável desespero humano. Tal desespero não 

necessariamente nos conduz ao desespero posto coloquialmente, mas à falta que nos põe à 

mercê da cultura. O homem como condição de sujeito da / à cultura marca sua fragilidade 

frente à morte na sua (im)perfeição enquanto organismo vivo. As condutas que significam

nossa identidade e dignificam nossos patamares morais não nos livram de um destino errante. 

Assim, encontramos o homem desfigurado entre uma moral mutável historicamente na 

produção de sentido perante a vida e, num contraponto fisiológico, a finitude e as limitações

determinadas pela espécie.

                  Descansando temporariamente em BECKER (1995), o autor se prende à negação

da morte da nossa moderna sociedade ocidental na qual se compartimenta impulsos

simultaneamente sociáveis, competitivos e agressivos, onde o homem tenta um plano de 

sobrevivência fora das limitações adaptativas de sua espécie. O impulso sexual, a morte e o 

desempenho físico cedem, respectivamente, às formatações sócio-culturais em matéria de 

planejamento familiar, crimes que mobilizam a opinião pública e as competitividades militar e 

esportiva. Temos o corpo com seus apetrechos orgânicos transplantados para uma

performance otimizada no dia-a-dia da vida moderna, contando esse mesmo corpo com

restrições espaço-temporais e sendo recompensado parcial e artificialmente por próteses, 

veículos de comunicação e de transporte, além de rituais instituídos nos hábitos de higiene, 

nas consultas médicas, nos tratamentos psicoterapêuticos, nos ritos funerários e nas atividades 

esportivas.

                  Conferimos a mentira vital localizada entre uma infinita expectativa intelectual 

humana e sua mensurável extensão e durabilidade fisiológica. Duas vertentes que tentam

inutilmente se conciliarem: os avanços do homem no campo científico, na erudição e nas 

condutas sociais, enquanto que suas propriedades orgânicas o estagnam a uma lenta marcha

no convívio com carências alimentícias, higiênicas, reprodutivas e a própria mortalidade. Ao 

indivíduo moderno resta alojar-se entre a ignorância de sua fragilidade e suas extraordinárias 

conquistas no arranjo de conhecimentos e de tecnologias, acomodando-se entre os atos de 

explosiva prepotência e o mais contumaz pessimismo.

8 Op. cit. Charles Taylor. 
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Ela (a tensão absoluta do dualismo) cria a diferença que se torna 
um fardo muito pesado; acentua a pequenez do indivíduo e, ao 
mesmo tempo, a vontade de sobressair. Isso é culpa natural . A 
pessoa sente isso como “demérito” ou “maldade” e um surdo 
descontentamento íntimo.(...). Comparado com o restante da 
natureza, o homem não é uma criação muito satisfatória. Está cheio
de medo e impotência. (idem, ibdem: 91) 

                  O homem moderno vem adquirindo sempre mais responsabilidade e

funcionalidade no cumprimento do papel de ator social à medida que leva consigo a 

designação de indivíduo dotado de iniciativa e autocontrole. Portanto, espasmos de ódio, 

ansiedade e excitação devem ser contidos e, desse modo, projeções acerca da saúde mental,

do vigor físico e de sociabilidade  intercambiam-se, estendendo-se desde o diagnóstico do 

câncer aos meros sintomas de hipocondria, do fenômeno social da subnutrição às compotas de 

complementos alimentares, da livre-expressão do medo e da agressividade à seletividade e 

objetividade dos exames psicotécnicos. Habilitação da razão, receio a acessos emocionais e 

desprogramação do indivíduo na sua condição de espécie: até um certo ponto, os significados 

de vida e saúde foram apossados, enlatados e rotulados sob dizeres reluzentes: produtividade, 

longevidade e autocontrole. 

                  A escassez de refúgios míticos impossibilita ao indivíduo sua projeção heróica ad

infinitum no intuito de salvaguardar seus ecos ao longo do árido túnel das promessas tecno-

científicas. A inadaptação latente ao homem o impede de viver numa compatibilidade com a 

objetividade e funcionalidade. Antes de tudo, ele necessita de encenações de subjetividade 

que o mantenham confiante em sua perpetuidade e heroísmo. O mito cedia ao homem um

apoio em crenças, profecias e insurgências carismáticas, contrapondo-se aos vendavais 

contemporâneos de flexibilidade, provisoriedade, incerteza e ambigüidade.

                  Se construções coletivas não mais vigoram intactas por um vasto período, ao

indivíduo resta a (re)significação de seu corpo, recolhendo-se à sua natureza psíquica e 

aplaudindo confissões e embaraços da vida privada. Então, ironicamente, o indivíduo refugia-

se no que parece ser a superfície mais exposta em tempos de contínuos sacolejos sísmicos: sua 

emotividade, seu intimismo e sua psique.

Assim, dão-se as escalas ascendentes e descendentes do indivíduo em sociedade 

entre os levantes esquizofrênicos e as implosivas depressões sob o tomo de seu corpo, sua 

saúde e sua subjetividade: 

O esquizofrênico plenamente desenvolvido é abstrato, etéreo, 
irreal; ele se ergue para fora das categorias terrenas de espaço e
tempo, flutua para fora de seu corpo, vive num eterno agora, não 
está sujeito à morte e à destruição (Becker, 1995: 85). 
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                  Enquanto que 

(...) a psicose depressiva (...) [expressa-se] como um impedimento
nas exigências dos outros – família, emprego, o estreito horizonte
das obrigações cotidianas. Num impedimento desses, o indivíduo 
não sente ou percebe que tem alternativas, não consegue imaginar
quaisquer opções ou alternativas de vida (idem, ibdem: 87). 

                   Diante da abordagem aqui delineada, inevitavelmente nos debruçamos sobre o

desespero humano, segundo KIERKEGAARD (2002), como algo entre a finitude e infinitude 

da existência humana, isto é, o “eu” que se atrofia nos densos limites do cotidiano e o “eu” 

que se volatiliza rumo aos confins da possibilidade. Cambaleamos dentre os desígnios da 

morte e a promessa da imortalidade contorcendo-se entre condutas subsumidas à coletividade 

e a inquietude da nossa subjetividade. Nos refugiamos no desespero que acomete o espírito e 

sofremos as manifestações da saúde e da doença que territorializam um corpo findável. Num

certo ponto de sua obra, Kierkegaard distancia o marco da saúde, enquanto oscilações 

fisiológicas da enfermidade, e o desespero encravado na vontade do espírito, emergindo aqui 

uma dissonância do diagnóstico sobre a saúde do corpo pelo conhecimento médico e o 

reconhecer-se em desespero na busca de si às custas da infindável dialética entre ignorância e 

intimidade do homem com o seu ‘eu’. Instaura-se, portanto, um desnivelamento entre as 

manifestações exteriores acerca da saúde e da doença e, num outro plano, o desespero 

soterrado na vontade; o corpo e o espírito, por ora, se distanciam quando temos o contexto de 

um conhecimento médico datado da primeira metade do século XIX.

                  Ao tomarmos o que nos afirma Kierkegaard, o desespero “nada [tem] de idêntico 

à doença, na qual o mal-estar é a própria doença. Nenhuma analogia. Aqui o próprio mal-

estar é dialético. Nunca o ter sentido, eis precisamente o desespero” (Kierkegaard, 2002: 29). 

Continuando, vemos o posicionamento do autor definido entre a saúde e a doença, a cura e o 

desespero, o corpo e o espírito: 

Porque motivo não se fala de crise senão para as doenças e não 
para a saúde? Porque com a saúde física permanecemos no
imediato, não há dialética senão com a doença e só então se pode 
falar de crise. Contudo no espiritual, ou quando se estuda o homem
sob esta categoria, doença e saúde são igualmente críticas, e não 
existe saúde imediata do espírito (idem, ibidem: 29).

                  Queremos chegar na simplificação que o filósofo faz do caráter da saúde e da

doença. Sendo todas as suas análises sobre os diversos estágios do desespero extremamente

pertinentes, contudo, ao trazermos nosso olhar para a contemporaneidade, a incompatibilidade

entre a saúde e o corpo, enquanto sofrimento terreno, e o espírito e a vontade, como desespero 
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ascensional de uma incompletude do homem frente a Deus, passa por um redimensionamento.

Assim, com o avanço do conhecimento médico e tecnológico, não somente ingerimos

comprimidos na evidência de uma gripe como recorremos aos medicamentos antidepressivos; 

não somente nos submetemos aos exames corriqueiros para o tratamento de doenças, como

também primamos pela identificação genética dos males humanos; e ainda, para além do 

caráter emergencial de uma operação de apendicite, há uma demanda pelas cirurgias médico-

estéticas. Então, sobrepondo-se aos sintomas da doença, que outrora se encaixavam em dadas 

técnicas e procedimentos médicos, conferimos uma necessidade por saúde, auto-estima  e 

bem-estar que nos arremessa à raiz da própria vida (a transcrição do DNA), aos subterfúgios 

da psique humana (as terapias e antidepressivos) e, por fim, possibilita uma relação entre o 

corpo-objeto da prática médica e o sentimento do paciente em torno da aparência e do cuidar 

de si (a cirurgia plástica e dietas). Uma angústia faz o ser humano transbordar algo que antes 

se retinha às fôrmas binárias do saudável e do patológico. Dessa maneira, a manipulação

estética do corpo, os tratamentos antidepressivos e o prognóstico genético da doença se 

reconhecem enquanto pontes que comungam um ideal de salubridade com a angústia humana

pela sua findável existência e as ‘fisiologizações’ (por esse neologismo, lê-se: limitações) de 

suas possibilidades.

                  Kierkegaard torna dialético o que antes era apenas distância entre a necessidade e a 

possibilidade. Entretanto, para além disso, surge uma nova faceta da dialética entre o 

desespero e o ideal de saúde contemporâneo. Mas porque não colocarmos “entre o desespero

e a doença contemporânea”? Ora, assim como o autor não deixa ao encargo do mal, da morte

e da infelicidade o reconhecimento do desespero, seria então por demais caricato se víssemos

este desespero como algo negativo que contradiz o princípio da vida. Daí, a dialética entre 

desespero e saúde nos põe num percurso em que o homem busca a si e, apesar da dependência 

química no uso dos antidepressivos ou da insatisfação que impulsiona alguém a mudar

alguma parte de seu corpo, tais receituários médicos são apenas indícios de uma angústia que 

vem comungando espírito e corpo. Por conseguinte, não se trata tão-somente de evitar a morte

a todo custo, mas também de garantir uma existência a mais satisfatória possível em termos

emocionais, fisiológicos e psíquicos, e aí sim poderíamos trajar uma projeção de salubridade 

nessa carência do homem de se contemplar diante do seu ‘eu’. 

                  Não nos cabe julgar que todo esse esforço médico embaça a singular relação do

homem consigo mesmo ou tenta escamotear o sofrimento espiritual humano com ementas

bioquímicas. Para além disso, queremos enfatizar a sobreposição entre o que antes se definia 

nitidamente como saúde, cura, doença e diagnóstico e o que atualmente curva-se à 
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subjetivação do ideal de saúde que se alarga pelos entremeios emotivos, psíquicos e 

fisiológicos da vida humana.

Partindo dos rituais de cura primitivos, a história social da medicina de PORTER 

(2004) vislumbra todo um processo de usufruto coletivo destas práticas rituais até um

gerenciamento científico do corpo na modernidade. Portanto, à mágica acrescentou-se um

tímido exercício médico estimado tão-somente no contato humano com o doente a primar

pelas instâncias de compreensão e de apoio emotivo defronte aos blefes da doença e da 

inevitabilidade da morte.

                  Por conseguinte, descobertas ligadas à anatomia e fisiologia legitimaram as

práticas cirúrgicas e da autópsia, em detrimento de uma moral religiosa acerca da integridade 

sagrada do corpo que inibia tais métodos de diagnóstico e cura. Para além das crenças 

envoltas na distribuição de fluidos corporais (ou humores) e temperaturas a determinarem os 

níveis de salubridade e enfermidade, provenientes da sabedoria médica grega, desenhou-se, 

por conseguinte, toda uma fisiologia mecanicista do funcionamento dos órgãos, do 

mapeamento dos tecidos e de uma dinâmica respiratória e circulatória. Daí, sucederam-se as 

dimensões empíricas da bacteriologia e da histologia que revelaram o patamar bioquímico da 

vida. Um entendimento sobre saúde e doença, por essa via, tornou-se refém de uma percepção 

antagonista entre o normal e o patológico, ao invés de um estado de continuidade e equilíbrio 

dentre as escalas do saudável  e da morbidade.

                  Estando o conhecimento médico elevado à invisibilidade microscópica da vida e

otimizado por meio da produção de antibióticos, vacinas, antidepressivos e analgésicos, agora 

se descortinava a dimensão da neurologia e da realidade psicossocial da saúde e da doença. 

Das encenações tribais em cima de mitos e ritos, enveredando-se pelas vísceras do corpo até a 

microscópica lógica da cura nas células e DNA, a medicina se direcionava cada vez mais à 

interioridade do corpo, no sentido mais literal do termo. Contudo, após os primeiros passos de 

uma ciência neurológica, desvenda-se uma outra interioridade a partir da qual as fronteiras 

entre o social, o emocional e o bioquímico se embaralham. Assim, a objetividade do exame, a 

tecnologia do medicamento e a efetividade da cura não impulsionam tão à frente uma euforia 

de saneamento orgânico e de segurança ontológica. Diante do terreno da intimidade e da 

subjetividade, as ciências médicas desvirtuam-se ao tecnicismo, à objetividade e à 

mercantilização que tão-somente contabilizam miligramas medicamentosos, radiografam

diagnósticos e  mensuram expectativas de vida. 

                  Agora não mais a doença se faz como inimiga, mas a própria dinâmica da vida.

Dentre uma série de desequilíbrios menores dá-se um equilíbrio do Todo, e nesses pequenos e 
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imprevisíveis desequilíbrios vem a ambigüidade entre os estados da saúde e da morbidade. É 

a complexidade e intensidade da vida que atordoa nossa contemporaneidade, e não mais o 

órgão, a célula ou a bactéria a prescreverem uma visão de mundo ensimesmada na cura, na 

saúde e na longevidade. Dos saltos científicos da epidemiologia nos desaceleramos aos 

cautelosos passos do diagnóstico sócio-cultural e psíquico do bem-estar humano.

As moléstias (...) estavam deixando de ser as clássicas infecções 
transmitidas pelo ar, pela água e pelos insetos, que haviam
infernizado o início da era industrial (...). Em lugar do antigo império
da doença, (...) [a] medicina tinha que voltar sua atenção para (...)
disfunções arraigadas e difundidas, até então muito negligenciadas:
bebês frágeis, crianças com retardos, mães anêmicas, escriturários 
com úlceras, (...), derrames, problemas hereditários, depressão e 
outras neuroses, e todas as mazelas da velhice, que a maior
longevidade vinha trazendo para o primeiro plano (Porter, 2004: 191). 

É interessante conferirmos o contexto dado à vida, à saúde e ao corpo enquanto 

equilíbrio, espiritualidade, sabedoria  e criatividade que ressoam cada vez mais abertamente

no meio médico contemporâneo. Se antes a vida era algo que perdurava entre a crença e o 

mistério, esta passou gradativamente à dimensão orgânica da mecânica dos órgãos, da 

histologia e das reatividades hormonais. Todavia, tal compreensão acerca do conhecimento

fisiológico e bioquímico do corpo não pára por aí, pois, de um princípio de reação mecânica,

o corpo humano passa a ser visto como uma incansável busca pelo equilíbrio – a homeostase

–  através de uma realidade orgânica criativa por se demonstrar ambivalente, incerta e 

dinâmica. A vida passa a ser vista, aos olhos de uma medicina mais humanizada, enquanto 

realidade em si mesma em toda sua multiplicidade de reações, intercâmbios e fluxos que 

cedem uma nova roupagem à propriedade do vivo distante de quaisquer aparos religiosos, 

sobrenaturais, metafísicos ou biologicistas.

                  O conjunto mente, cérebro, corpo e espírito traduzem as múltiplas realidades

sociais, morais, fisiológicas, neurológicas e psicológicas que se entrançam numa

inteligibilidade da vida. Apesar de NULAND (1998) se ver como um autor mecanicista, suas 

ressalvas a respeito de tal “credo” resguardam uma sensibilidade acerca da completude do ser 

humano enquanto integração entre os planos da cultura, da vida, da estética e da religião. Ao 

ensaiarmos aqui algumas das reflexões mais contundentes da obra deste referido médico,

desejamos apenas salientar uma consciência sempre mais complexa, holística e subjetiva com

relação ao fato da vida, à realidade do corpo e ao equilíbrio da saúde. A doença é um

desequilíbrio, ao passo que a saúde é um retorno à homeostase – uma perpétua tentativa de 

equilíbrio.
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                  A mente é anexada à matéria orgânica do cérebro, mas o espírito passa a ser algo

mais do que o suplemento de uma mera soma das partes. Assim, mais do que uma noção 

frágil e caótica da vida e do corpo humano, todo um contexto atual corrobora para uma

desconstrução do sentido organicista monocausal. O plano real da vida e do corpo não pode 

ser “radiografado”, mas é possível uma interpretação a partir de suas dinâmicas, seus fluxos e 

tolerâncias. Se o câncer e a AIDS assustam por fragilizarem algo tão complexo como o 

conjunto de reações orgânicas do corpo, todavia, o sujeito se sobressai à doença através da 

forma de encarar o mal, de reinterpretar o sofrimento do mundo e de se preparar para a morte.

Cada vez mais é do sujeito que falam as ciências médicas.

                  RIBEIRO (2003) promove uma série de reflexões relacionadas aos avanços

médicos, genéticos, biotecnológicos e neurocientíficos que reconduzem as fronteiras entre a 

Natureza e a Cultura. Por esse viés, são abordadas as polêmicas em torno do aborto, do 

rejuvenescimento sexual, da homossexualidade, da reprodução em laboratório, da clonagem e 

dos alimentos trangênicos, por exemplo. O autor evoca certos medicamentos na linha das 

dietas de emagrecimento, dos antidepressivos ou, ainda, dos revitalizadores sexuais que 

tornam “(...) plausível, imaginável, desejável ser magro mesmo comendo, ser alegre e talvez 

feliz, mesmo ante uma situação penosa externa e sem ter resolvido seus problemas pessoais, 

ser viril mesmo com a idade avançando. Aqui comparece uma nova idéia de saúde.” (idem,

ibidem: 27).

                  Ora, desde os grandes paradigmas éticos em torno do humano e do natural, do vivo 

e do não-vivo, passando pelo fisiologismo da espécie humana e desembocando no patamar

psíquico e emotivo do indivíduo, por todas estas instâncias um conceito de saúde vem sendo 

reformulado, seja em prol de uma tecnologia alimentar, da boa-forma e virilidade do corpo, 

do controle da natalidade ou da auto-estima do indivíduo. Assim, surge uma nova versão da 

medicina que “(...) não está querendo zerar a doença. [Ela] Propõe o mais: uma felicidade 

maior do que antes.” (idem: ibidem: 29). 

                 Sob qual formato o conceito de saúde se desponta contemporaneamente, para além

de uma assistência estatal no custeio de tratamentos médicos segundo a lógica fisiológica do 

diagnóstico & cura? Agora, dentre pacientes enfermos, modelos de capas de revista, idosos, 

atletas esportistas e deficientes físicos, paira um mesmo referencial que solapa a visão da 

saúde e da doença confinada ao “mal” e à “cura”. Não somente as especialidades médicas,

mas também o indivíduo e seu círculo de sociabilidade conferem um sentido ao cuidado de si, 

à busca pela qualidade de vida, à adoção de uma medicina preventiva e o primor pela boa-
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forma física. Não temos mais o fenômeno bioquímico da vida, mas, sobretudo, apreendemos

uma realidade sócio-econômica de estilos de vida.

                  Há cada vez mais, nos estudos clínicos, espaços às formas com as quais o paciente

lida com o sofrimento, seja este último por meio da doença incurável, da dor, da deficiência

física/mental, do aborto ou do sentimento de perda na morte. Com isso, para além das 

fachadas biotecnológicas, vem havendo uma incursão de natureza médico-cientificista à 

profundidade genética da saúde e da doença e, num outro olhar, uma sensibilização humanista

endereçada a uma outra escala de profundidade na intimidade, na subjetividade e no cuidado 

de si. 
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2. Performances de saúde entremeadas pelo mercado de consumo, pelo 
fenômeno urbano e técnicas médico-sanitárias.

2.1. Concepções da Saúde no Controle Sanitário e no Planejamento Urbano. 

O espaço das cidades ambientou, historicamente, formas de sociabilidade ditadas 

pelas grandes epidemias envoltas de um imaginário religioso, pelo planejamento urbano e 

pelo controle médico-sanitário. A evolução do pensamento médico, a idéia de individualismo

e a ascensão de uma cultura de consumo compõem rabiscos de heteronomia sobre o 

entendimento da saúde e da doença, da religião e da ciência, da assistência institucional e da 

orientação individual. Aqui, nos deparamos com uma percepção de vida saudável e de doença 

cerceadas por tradições religiosas, técnicas médicas, projetos governamentais e determinismos

biológicos a institucionalizar  formas do olhar para si e do cuidar de si.

Saúde, corpo, cidade e mercado aliam-se sob uma interpretação de FOUCAULT 

(2002). Dessa maneira, num mergulho no nascimento da medicina social nos vem uma

interessante e nova aresta.

Na maior parte das nações européias, entre o século XVI e início do século XVII, 

deu-se uma economia mercantilista a qual tinha por base uma arrecadação em cima de suas 

populações. Dessa forma, a contagem desta população segundo simples constatações sobre 

índices de natalidade / mortalidade e o dinamismo do seu crescimento permitia uma

quantificação da arrecadação do Estado na gerência de seus gastos. Portanto, se esses dados 

eram coletados, nem por isso informações maiores eram geridas por organismos estatais 

visando uma prática de planejamento social.

                  Entre os referidos séculos XVI e XVII, uma preocupação ascendente com

epidemias que acometiam a vida das cidades cedia espaço às atitudes impulsivas de exílio dos 

doentes dadas simplesmente por sentimentos de autodefesa, superstição e ojeriza. 

Posteriormente, o isolamento do doente nos espaços delimitados dos hospitais permitiu uma

complementaridade entre observação, acompanhamento e investigação médica, além de uma

regularidade das políticas sanitárias e uma importância atribuída às campanhas de vacinação. 

                  Conforme aborda Foucault, uma ampla articulação da medicina estatal deu-se na 

Alemanha, onde o Estado se estruturava enquanto detentor de determinadas políticas que 

visavam a melhoria do nível de saúde da população, inexistindo quaisquer divisões entre 

lógicas de medicina coletiva e privada. Na França, foi desenvolvido todo um aparato ligado às 

reestruturações da malha urbana e dinamização das redes de distribuição de água e coleta de 
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esgoto, firmando-se uma tendência à reforma sanitária urbana. Nesse caso particular, essa 

política sanitária foi instaurada numa época de nítido pânico urbano em razão das epidemias

na ausência de uma rede de distribuição de água e de ambientes pouco arejados numa Paris 

vitimada por um processo de urbanização atabalhoado, onde uma série de pequenos tumultos

e uma atmosfera generalizada de medo e morbidez adensava-se nas muitas localidades 

escuras e fétidas, entrincheirando-se nos cemitérios e nas estreitas e sinuosas vias públicas 

abarrotadas de lixo e dejetos. Paralelamente, uma medicina de massa evidenciou-se enquanto 

cuidados básicos para com um ascendente proletariado urbano na Inglaterra. Em razão do 

medo de contaminações e epidemias a partir das precárias instalações das moradias de uma

parcela da população, uma prévia política de acompanhamento da qualidade de vida desse 

operariado urbano foi realizada, mas com as devidas limitações. Através do confinamento

desta classe em regiões delimitadas e apartadas do restante do espaço citadino, habilitaram-se

algumas estratégias de minimização dos riscos de epidemias e campanhas de vacinação sobre 

os trabalhadores alocados ao ritmo industrial. Ainda em Londres, as famílias de melhor perfil 

social e econômico constituíram uma estrutura paralela de medicina privada.

                  Daí, vê-se um contexto onde medicina estatal, planejamento urbano, reforma

sanitária e medicina privada se instauram às custas dos diversos fatores sócio-econômicos. O 

que persiste numa comunhão entre alternativas tão díspares de higienização / controle / 

confinamento é justamente o perfil de saúde e bem-estar que está em jogo. Ao conferirmos os 

lugares públicos como ameaça, os trabalhadores miseráveis como doentes em potenciais e o 

Estado atuante na assistência aos enfermos, vemos um avanço da intervenção médica sobre 

populações, ao invés de atitudes do cuidado de si. Reagir à doença, evitar epidemias e manter

a ordem urbana; vê-se nitidamente um ideal de vida saudável concebido sob o panorama

médico-sanitário.  Todavia, ao longo dessa travessia teórica, Foucault adverte sobre a 

facilidade em se associar o nascimento da medicina enquanto prática coletivizada e, dada uma

consolidação capitalista, tramita-se erroneamente todo esse campo de ação das ciências 

médicas ao fenômeno da individualização. Assim, um caricato trinômio entre as políticas

médicas, consolidação capitalista e individualização encontra-se em fácil ressonância. 

Todavia, é no corpo onde reside a ameaça epidêmica e de onde desencadearia a desordem, a 

transgressão e o descontrole urbano. Ao invés do conteúdo do individualismo que tanto vicia 

certas discussões, é o corpo que está no primeiro plano da intervenção biopolítica.

O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera 
simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no 
corpo, com o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal 
que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma



40

realidade bio-política. A medicina é uma estratégia bio-política 
(Foucault, 2002: 80). 

Propondo variações desse mesmo tema, SENNETT (2001) desenha a dinâmica do 

corpo frente à assunção dos dimensionamentos urbanos. Nessa linha, o autor recapitula o 

conjunto de descobertas e de avanços médicos e científicos ao longo da história da civilização 

ocidental que influenciaram a organização das cidades, bem como o cultivo de rituais e 

hábitos adotados com relação ao corpo dentro da mutabilidade das malhas urbanas. 

                  Desenvolvendo, há anos, estudos em comum com Foucault acerca do corpo e da

dominação, todavia Sennett deu preferência a uma nova abordagem, sendo esta menos

subsumida pelo binômio poder – corpo ao dotar o corpo de uma certa positividade à 

proporção que o modelo econômico historicamente dado não enrijecia uma dinâmica dos 

costumes e do planejamento das cidades.

                  De início, Sennett analisa os gregos na democracia ateniense entremeada pelo

culto ao corpo e seus rituais adjacentes, sendo estes últimos impulsionados pela 

expressividade artística na arquitetura e escultura, pela representatividade política dos 

cidadãos da polis, nas competições esportivas e os exercícios de guerra. Em seguida, o autor 

se debruça sobre os suntuosos emblemas arquitetônicos a enfatizarem o poderio de Roma e a 

fundamentação mitológica na escolha do local onde se acomodariam as cidades-símbolo do 

poder romano. Prosseguindo, passa-se à Veneza do século XVII, em sua maior parte habitada 

por imigrantes estrangeiros subdivididos em guetos, atendo-se à peculiaridade do gueto dos 

judeus extremamente fortificado e isolado como cidade à parte. Sennett também contempla a 

Paris das construções monumentais cristãs revolvida pelos gritos de fúria da Revolução 

Francesa. A Londres da Revolução Industrial, em vias de modernização e individualização, 

num misto de políticas-sanitárias de bem-estar social e a instituição dos modos de conduta 

fincados no isolamento/mobilidade/intimidade. Por fim, a contemporânea Nova Iorque 

cosmopolita de raças e etnias dispostas em guetos infiltrados na infra-estrutura citadina, mas

socialmente entrincheirados sob recuos e acenos de mera tolerância. Sob tais panoramas

urbanos contextualizados, o autor flagra uma subjetividade que engendra singularidades na 

interdependência entre a cidade, o corpo e os rituais e costumes, além de todo um

conhecimento filosófico e científico posteriormente revertido para fins urbanísticos e médico-

sanitários.

                  É interessante reparar o percurso teórico do autor através desse diálogo entre as

percepções ligadas ao corpo e uma nova abordagem sobre o capitalismo moderno, onde desde 

o revigoramento do conhecimento das ciências da saúde, o remodelamento das cidades e a 
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liberdade dos fluxos de pessoas e mercadorias, percebe-se um conteúdo complementar frente 

aos encraves do poder foucaultiano. Sennett esforça-se por atribuir à subjetividade um campo

de atuação ao longo de sua obra através do sujeito relutante no curso da História. Se os 

contextos históricos das cidades molduravam seus habitantes na condição de cidadãos 

atenienses, de judeus, de mulheres, de imigrantes e de indivíduos, mas também o urbano era 

redimensionado a partir de usos do espaço público e de práticas rituais por dados grupos.

                  O autor traça um percurso teórico através do diálogo entre as percepções ligadas

ao corpo e à cidade e um subseqüente ângulo de abordagem do capitalismo moderno.

Portanto, a reestruturação otimizada do espaço urbano e a fragmentação e mobilidade

enquanto primeiras evidências da concepção de indivíduo passam a fazer parte de uma

abordagem mais expansiva que perpassa pelos “nós” do poder. Daí, apesar da teoria 

foucaultiana vislumbrar também as potencialidades de resistência enfurnadas em cada micro-

ação oriundas da disciplina e da norma, enxerga-se em Sennett uma via de explanação sócio-

histórica que se diferencia dessa microfísica do poder.

                  Uma subestimação das propriedades sensíveis do corpo é identificada por Sennett

ao desembocar na modernidade tardia. O autor não deixa de focalizar o surgimento do 

individualismo sinônimo de desengajamento social e político, ressaltando uma sociedade 

moderna ambientada sobre um mínimo possível de aglomeração e vínculo social por questões 

sanitárias, urbanistas e de otimização do tempo e espaço. “Juntos, individualismo e 

velocidade, amortecem o corpo moderno e não permitem que ele se vincule” (idem, ibdem:

265). De acordo com dada citação, reforçaremos nosso adendo sobre os aparos simplistas

questionados por Foucault entre a ascensão do capitalismo, o declínio da medicina estatal e o 

fenômeno do individualismo. Portanto, pelo que nos parece, tanto Sennett quanto Foucault 

não estão interessados em absolutizar o individualismo enquanto elemento rompante da 

destradicionalização e do fim dos laços de comunidade. Aqui, nos ateremos a um indivíduo 

simultaneamente visto enquanto agente nos ritos e sociabilidades urbanas, almejado pelas 

políticas sanitárias e descobertas médicas e, por fim, dotado de uma vida privada em meio à 

ascendência do planejamento das cidades. Concomitantemente, essas novas facetas enxugam

certas associações impulsivas ao atribuirmos ao “individualismo” uma causa una do corte 

brusco entre a vida pública e o cultivo da intimidade.

                  Fazendo uma leitura da inscrição do corpo na pólis grega – a ponto do autor 

admitir que Foucault certamente discordaria dessa versão “revista & ampliada” da relação 

entre corpo e cidade – Sennett caracteriza tal civilização segundo os critérios da nudez, 

enquanto mostra do corpo exuberante, além do ideal de cidadania a partir da governança de si
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no usufruto dos prazeres, segundo uma virtude da temperança, e, finalmente, da dinâmica da 

temperatura corpórea enquanto molde para todo um status de masculinidade e poderio nas 

relações de gênero e da política. O quente – o ativo, o masculino, a sabedoria – e o frio – a 

passividade, o feminino e a inércia da obediência – eram fruto de elucubrações sobre a 

dinâmica dos fluidos corporais. Reverenciava-se a preservação do calor do corpo masculino

ativo nos direitos de cidadão ateniense a partir das práticas esportivas, da atividade intelectual 

e a vida político-democrática e, a partir daí, definia-se a diferenciação dos papéis e atitudes 

pertinentes aos homens, às mulheres e aos escravos. A reclusão e submissão femininas ao 

ambiente doméstico, a postura servil do escravo e o distanciamento do estrangeiro das 

atividades políticas sintetizavam todo um sumário comportamental reforçado a partir da 

fisiologia do “frio”. A virtude da temperança fluía do exercício da razão em direção aos 

atributos do corpo em sua dimensão sensível.

Na era moderna, é comum imaginarmos que essa divisão [entre a 
dimensão da razão e mundo sensível] distingue construções mentais
áridas que reprimem a vida sensível do corpo. Mas, no início da 
nossa civilização, o problema era oposto: o corpo regia a palavra e 
impedia os homens de viver racionalmente, através da unidade 
defendida por Péricles. (Idem; ibdem: 59). 

                  A expressão de uma filosofia política do corpo enaltecido nos detalhes

arquitetônicos e esculturais gregos, a ponto de intervir diretamente nas relações de 

dominação, seria enfim dissociada num novo desequilíbrio dos parâmetros mente e corpo.

Os termos da divisão a que nos referimos alteraram o curso da
história e ainda persistem, até hoje. “Humano” significa forças em
desarmonia e irreconciliadas. O advento do cristianismo fará com
que o conflito pareça necessário e inevitável; o pecado e o exílio do 
paraíso obrigam o animal homem a viver em guerra consigo
mesmo. (Idem; ibdem: 60). 

                  O advento do cristianismo em meio à civilização romana veio a contrariar toda

uma herança grega de hierarquia do corpo quente e frio. Em Roma, a arquitetura trajava-se de 

um potencial sublime, de áureos adornos às custas de vastidões e alturas que intimidavam o 

olhar do cidadão e o coagiam ao exercício do obedecer. O poder público romano trancafiou-

se nos palcos rodeados de colunatas majestosas, sendo as virtudes da temperança entre os 

cidadãos romanos apenas mais um detalhe da lista de afazeres sob um viés privado do que 

necessariamente um princípio ativo da vida política, ao contrário da receptividade e da 

estrutura acústica proporcionada nos edifícios públicos atenienses e seus locais abertos aos 

encontros e transações de diversas ordens. Os banhos públicos e as orgias, principalmente

entre os altos escalões sociais, ainda permitiam o exercício explícito da nudez. Contudo, o 
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‘olhar e acreditar’ e o ‘olhar e obedecer’ sugeridos pela grandiosidade arquitetônica e 

escultural entoavam uma autoridade usurpadora da dimensão sensível do corpo e do exercício 

da oratória, outrora tão influentes na vida sócio-político grega. 

                  O cristianismo passou a condenar a efusão dos sentidos, principalmente através do

olhar e do sentir. O belo e o feio, o sensual e o repugnante, o forte e o fraco, não mais

instituíam olhares ao corpo enquanto dimensão sensível. Os deuses romanos, dotados de 

variâncias entre explosões de fúria, tentações e prazeres próximos à experiência humana, não 

mais correspondiam ao matiz divino do Deus cristão. Este último tinha suas atribuições 

divinas não por temor infligido sobre seus adoradores ou identificação com os impulsos e 

sentimentos humanos: a divindade cristã passava a dignificar a igualdade entre os homens, a 

destituição dos prazeres carnais e a possibilidade da salvação numa vida-após-a-morte. Desse 

modo, a vida converteu-se em ações apáticas frente ao cotidiano, à medida que a crença 

religiosa cristã entregava-se à promessa do porvir numa vida eterna: a auto-flagelação, a 

abstinência quanto aos prazeres e o exercício da caridade estancaram os estímulos mais

sensíveis oriundos da vivência terrena, das adorações à exuberância corporal e do cultivo de 

prazeres momentâneos. O corpo não passava de uma pesada bagagem de carne-e-osso com a 

qual tinha-se que cruzar a árida estrada da vida até que se avistasse um abrigo sob a 

hospitalidade da morte. Nesse sentido, são interessantes as colocações de ALVAREZ (1999) 

acerca da conduta de renúncia à vida e ao corpo por parte dos cristãos, pois “os romanos 

podem ter lançado cristãos aos leões por puro passatempo, mas não estavam preparados 

para o fato de os cristãos encararem esses animais como instrumentos de glória e salvação”

(idem, ibdem: 77). Em suma, à medida que o indivíduo cristão via-se subsumido pelo 

invólucro da carne, sua ânsia pela redenção da vida terrena à vida espiritual remetia-o

indiretamente à “conveniência” do suicídio e, dessa forma, “o martírio foi uma forma romana 

de perseguição na mesma medida em que foi uma invenção cristã ” (idem, ibdem: 78).

                  Retomando o nosso trajeto com Richard Sennett, os conhecimentos fisiológicos do 

corpo humano mantiveram-se durante as civilizações da antiguidade clássica e se estenderam

à Idade Média. Isento dos valores outrora vigentes na vida pública da pólis tão coerentes à 

temperança no uso dos prazeres e a virtuosidade da eqüidade democrática, no período 

medieval, todavia, o conhecimento acerca da dinâmica da temperatura do corpo humano

continuou a exercer influência na prática médica, estando esta última estagnada e cerceada 

por teologismos e tradicionalismos em função do poderio cristão. Embora entrincheirados por 

detrás dos “calores” e dos “fluidos” corporais, breves avanços foram ensaiados no que diz 

respeito à distribuição da temperatura e dos fluidos dentre os órgãos do corpo humano que 
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determinava os temperamentos pertinentes ao status e às aptidões compreendidas entre os 

papéis sociais do soldado, do homem público, do cientista e do religioso.

                  Essa reinvenção sobre o conhecimento médico consistia numa distribuição da

temperatura e dos humores do corpo enquanto fundamentação de certas atitudes, legitimando-

se todo um sistema político e social hierárquico diante de um conhecimento médico

tradicional guiado por sanções religiosas. Agora, o equilíbrio/desequilíbrio entre os humores

por parte de certos órgãos determinava as personalidades de conteúdo intelectual e reflexivo 

pertinente à conduta do cientista, a obediência e agressividade que se remetiam ao soldado, a 

melancolia e a introspecção peculiares ao homem religioso, ou, ainda, a propensão à liderança 

e à iniciativa que definia o homem público. 

                  Contudo, Sennett levanta as descobertas datadas de 1628, enunciadas por William

Harvey, as quais revigoraram os conhecimentos fisiológicos do corpo humano ao mesmo

tempo em que influenciaram o planejamento das cidades. Em detrimento a uma antinomia do 

“quente” e do “frio” ou da dinâmica dos humores corporais, Harvey havia revelado a 

dimensão circulatória e respiratória do corpo humano na qual o movimento do sangue e do 

oxigênio passava a determinar os indícios de saúde do organismo humano e animal. O 

transporte de oxigênio e de nutrientes essenciais à constituição da matéria orgânica 

surpreendeu os estudiosos da fisiologia, inspirou arquitetos e urbanistas e, por fim, alterou o 

cotidiano urbano. A amplitude das vias e espaços públicos, a prioridade à livre e ágil 

circulação de indivíduos e mercadorias dentro da malha urbana e as regiões apropriadamente

verdejantes e arejadas foram postas em cena a partir dessas propriedades do conhecimento

médico. Por isso, foi dada uma importância ao planejamento dos espaços, à expansão das vias 

públicas e a preservação das áreas verdes. Mais do que a própria renovação urbanística ou a 

revolução das pretensas ciências da saúde, “essa mais recente compreensão do corpo 

coincidiu com o advento do capitalismo moderno, contribuindo para o nascimento de uma 

grande transformação social: o individualismo” (idem; ibdem: 213).

                  As propriedades do movimento, da ligeireza e da praticidade móvel transmutam-se

para os domínios da saúde pública e da reorganização do cenário urbano. O que outrora se 

retinha aos conhecimentos fisiológicos passou a remodelar os espaços do público e do 

privado. Assim, “a revolução médica parecia ter operado a troca de moralidade por saúde – 

e os engenheiros sociais estabelecido a identidade entre saúde e locomoção/circulação. 

Estava criado um novo arquétipo da felicidade humana”. (idem, ibdem: 214). Reformas

sanitárias e propósitos de livre circulação propunham um novo comportamento do homem

numa imagem mais nítida dos ideais de saúde e bem-estar. Agora, o paradigma da saúde pode 
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ser manejado como um bem-comum e, antes de tudo, enquanto perspectiva de aprimoramento

ao alcance do próprio indivíduo.

                  O referencial de ambiente propício a uma vida saudável, a uma moradia digna, à

higienização das vias públicas, à qualidade da água consumida e ao risco de contaminação a 

partir dos esgotos e do lixo foram percebidos tardiamente, entre os séculos XVII e XVIII. Por 

isso, idéias relacionadas ao movimento, à renovação e à integração, a partir das descobertas 

dos sistemas circulatório e respiratório, se desvencilharam da conjugação médica em torno 

dos fluidos ou da temperatura do corpo, os quais confinavam o indivíduo a um “fisiologismo”

a partir de onde o meio social não exercia influência. Sendo assim, denominações acerca da 

‘temperatura’ ou dos ‘fluidos’ bastavam para estabilizar o indivíduo às atitudes  socialmente

dispostas entre a mulher e o homem, o cidadão livre e o escravo, o nativo e o estrangeiro, o 

cristão melancólico e o soldado destemido, o virtuoso homem da vida pública e o filósofo

compenetrado: o corpo não lhes pertencia, pois deste apenas partia uma superficial distinção 

em relação aos demais de acordo com o papel e a hierarquia esboçadas socialmente, seja para 

justificar a liderança ou a submissão, a fertilidade ou a esterilidade, a virilidade ou a 

feminilidade. O homem não se reconhecia dentro do que lhe conferia sentido, mas tão-

somente era reconhecido a partir da função social que ele exercia, instituindo-se um olhar 

inquisidor sobre os sentimentos e atitudes concernentes à interioridade que o guiassem à 

busca de si para além dos ‘humores’ e da ‘honra’.

                  Em cima das impressões de diversos teóricos da época, Sennett avalia as

transformações que conferiram um sentido ao individualismo na Londres do século XIX. 

Dessa forma, o ato de transitar pelas vias de rápido acesso mapeava o croqui dos 

(des)encontros entre os cidadãos. Não interessava mais quem lhe interpelava durante o 

caminho, mas tão somente o destino ao qual o dado trajeto conduzia. Assim, a dinâmica infra-

estrutural das vias e dos transportes proporcionava a mínima aglomeração possível, segundo 

questões sanitárias, urbanísticas e de otimização do tempo. Uma “convenção” firmou-se em

meio à nova estrutura urbana da velocidade, onde conforto, privacidade e reclusão se 

avizinharam enquanto termos sinônimos ao garantirem um cômodo recolhimento do 

indivíduo ao seu ambiente privado, contando com o restrito círculo familiar e de amizades. Da 

funcionalidade das moradias para o conforto e privacidade dos lares: os cômodos apartados 

segundo os papéis e as hierarquias familiares e a mobília sempre mais aconchegante a 

enfatizar a permanência sempre maior do indivíduo num espaço íntimo. Assim, uma junção 

entre “(...) os novos inventos, a geografia da velocidade e a procura de conforto levaram as 

pessoas ao “individualismo” previsto por Tocqueville” (idem, ibidem: 281). 
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2.2. Um paradigma de vida saudável sob as acepções de beleza, juventude e fertilidade.

                  Diante do esfacelamento de um poderio unitário e centralizador, a posterior gênese 

de uma dominação cívica e disciplinada ganha os labirintos do cotidiano. Dessa maneira, a 

subserviência do homem aos governos sádicos e soberanos, segundo Foucault, era exercida 

por meio de um poder supressor das liberdades individuais e, acima de tudo, punitivo. A 

supremacia do soberano devia-se ao seu domínio sobre a vida dos súditos e à livre 

determinação de quando e como suprimi-las, seja em casos de punição por insolência ou o 

requerimento para guerrearem em defesa da figura inigualável do soberano. Esse poder 

atuante encontrava-se legitimado já antes do período clássico, entretanto, ao ritmo de 

transformações sutis, o poder sobre os homens foi tornando-se mais flexível, normativo e 

mediador, ao invés de inquestionavelmente centralizado e absoluto1.

                  Claro que as artimanhas do poder nas relações entre homens e mulheres, adultos e

crianças, senhores e escravos, sãos e enfermos, cristãos e não-cristãos sempre existiram,

independente de uma figura centralizada de soberania. Entretanto, podemos dizer que o que se 

instaurou contemporaneamente foi uma nova dinâmica cedida às relações de poder ao 

concebermos o homem enquanto indivíduo alvo de políticas sociais, treinado por disciplinas 

trabalhistas, visto em meio aos planejamentos urbanísticos, estatisticamente avaliado quanto à 

expectativa de vida ou entrevistado em pesquisas de opinião.

                  A crescente ânsia pela longevidade, saúde e felicidade, enfim, o direito à vida, se 

insinua em campanhas humanitárias, proporcionando um novo olhar sobre o corpo através dos 

exercícios esportivos, das formas de lazer apropriadas à higiene física e mental e dos hábitos 

alimentares, por exemplo. Essa flexibilização do poder, transmutando o direito de morte a um

desígnio de poder sobre a vida, ao ater-se aos quesitos da sobrevivência e bem-estar

individual e familiar por meio de políticas sociais, justificou-se prioritariamente por 

transformações econômicas que reivindicavam uma concentração de indivíduos nas cidades, 

além de uma disciplina e qualificação trabalhistas requeridas por uma divisão social do 

trabalho.

                  Foucault flagra o viciado movimento do poder sobre o corpo na sociedade

capitalista moderna. É de todo conhecida a insistência do autor não na vitimização do corpo 

frente às vastidões polimorfas do poder, mas, pelo contrário, na própria reprodução deste à 

mercê da sensibilização em torno do direito à vida. Daí, toda a repressão sobre a sexualidade 

1 Cf. Michel Foucault. História da Sexualidade 1: a vontade de saber, 1999. Aqui,  me baseio no último capítulo: 
Direito de Morte e Poder sobre a Vida.
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na sociedade européia no século XVIII converte-se num levante em prol da sensualidade, do 

prazer e da beleza corporal na sociedade de consumo. Contudo,

Como é que o poder responde? Através de uma exploração 
econômica (...) da erotização, desde os produtos para bronzear até
os filmes pornográficos... Como resposta à revolta do corpo, 
encontramos um novo investimento que não tem mais a forma de 
controle-repressão, mas de controle-estimulação: “Fique nu... mas
seja magro, bonito e bronzeado! 2.

                  Nos dois primeiros séculos da nossa era, FOUCAULT (2003) demarca resquícios

do que, mais tarde, se constituiria a normalização e o disciplinamento do corpo ligados à 

saúde e à sexualidade. As ciências médicas nesse período apoderaram-se de uma virtude da

temperança entre os gregos, a recompondo nas formas de convívio com os outros e consigo 

mesmo através do casamento, da monogamia, da heterossexualidade e da estabilização, nos 

âmbitos do público e do privado, dos papéis do homem e da mulher.

                  Diante disso, posturas referentes ao casamento, à reprodução, à pederastia e à

alimentação enfocavam a aridez do corpo e clamavam pela auto-reflexão, exercícios de 

abstinência e o autocontrole, sendo estes úteis à subsistência do “equilíbrio” orgânico e 

espiritual. Portanto, como adverte inúmeras vezes Foucault, não se trata de uma antecipação 

dos métodos disciplinares dos modernos saberes médicos distribuídos segundo áreas 

competentes e específicas, mas da comunhão entre corpo e alma num cuidado de si à mercê

da verdade cristã. Enfim,

(...); é a inquietação com todos os distúrbios do corpo e da alma que
é preciso evitar por meio de um regime austero; é a importância de
se respeitar a si mesmo, não simplesmente em seu próprio status, 
mas em seu próprio ser racional, suportando a privação dos prazeres
ou limitando o seu uso ao casamento ou à procriação (idem,
ibidem:46-7).

                  Todo um conhecimento de si remete-nos a um potencial de subjetividade desde o 

comportamento, as emoções, os cuidados com a saúde e a privacidade / intimidade por parte 

do sujeito. Tais abordagens, a princípio, podem ceder uma generalização perigosa do que se 

entende por individualismo. Formatações teóricas da individualidade avizinham-se e 

confundem-se e, desse modo, temendo re-interpretações ambíguas, Foucault salienta certas 

variações na concepção de indivíduo, subtendendo-se “(...) a atitude individualista, 

caracterizada pelo valor absoluto que se atribui ao indivíduo em sua singularidade e pelo 

grau de independência que lhe é atribuído” referente ao grupo e às instituições; ou ainda “a

valorização da vida privada, ou seja, a importância reconhecida às relações familiares, às 

2 Cf. Michel Foucault. Microfísica do Poder, 2002, p. 147. 
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formas de atividade doméstica e ao campo dos interesses patrimoniais”. Ao explanar essas 

duas concepções, o autor, por fim, destila sua compreensão de individualidade inserida na 

cultura de si através do parâmetro da “(...) intensidade das relações consigo, isto é, das 

formas nas quais ele é chamado a se tomar a si próprio como objeto de conhecimento e 

campo de ação para transformar-se, corrigir-se, purificar-se, e promover a própria 

salvação” 3.

                  Ainda nos primeiros anos da era cristã, toda a cultura de si congregava regimes de 

austeridade encorpados pela reflexão filosófica e articulados aos cuidados médicos que ainda 

comportavam as idéias de corpo “quente” e “frio” inerentes aos gregos. Em cima de uma

erotika – a masculinidade lapidada no amor pelas mulheres e pelos rapazes – e da dietética – 

o regime dos prazeres na alimentação, no sexo e nos exercícios físicos – gregas, toda uma

posterior medicina romana gerida por Galeno foi revisada e o seu conhecimento retraiu-se 

para os fins fisiológicos da vulnerabilidade do corpo, não mais se atendo a uma estética da 

existência advinda da governança sobre si no uso dos prazeres. Apartando-se do berço da 

cultura grega, a prática médica foi removida dos ideais democráticos na pólis, do vigor do 

corpo e do estreito elo entre temperança, política e cidade. Corpo e Espírito dissociam-se; o 

conhecimento anatômico médico mantém o corpo, enquanto que a religião cristã se encarrega 

da salvação do espírito. Aqui, vislumbramos não mais a inquietude dos desejos humanos

através de uma conduta dos prazeres e, portanto, espírito e corpo apartam-se diante da crença 

cristã da transitoriedade da carne, dos flagelos do pecado e tentação e da realização espiritual 

arremessada ao plano alheio da “vida eterna”. 

O corpo com o qual o adulto tem que se ocupar quando cuida dele 
mesmo, não é mais o corpo jovem que se tratava de formar pela 
ginástica; é um corpo frágil, ameaçado, minado de pequenas
misérias e que, em troca, ameaça a alma menos por suas exigências
demasiado vigorosas do que por suas próprias fraquezas (Foucault,
2003: 48). 

                  As fraquezas humanas, o pecado, as tentações da carne e o mal vão, segundo os

ditames cristãos, constituindo a imagem de um corpo turvado por inúmeras ameaças

fisiológicas, morais e espirituais, ao invés de conceber-se este mesmo corpo enquanto agente 

ativo no exercício da temperança. Dessa maneira, as ciências médicas, oriundas de valores 

ocidentais e cristãos, contemporaneamente lida com um entendimento de saúde circundado 

pela enfermidade, pela morte, pela ameaça virótica e pela eclosão cancerígena, por exemplo,

3 Ibid., p. 48. 
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ratificando uma natureza do ‘mal’ para além dos desígnios humanistas ou religiosos, 

culminando numa ética ao limiar de concepções bioquímicas e genéticas.

BAUDRILLARD (2000) atém-se à análise do que ele denomina por fenômenos 

extremos, onde o contágio virótico, a dispersão cancerígena, o Mal, a natureza do 

transeconômico, do transpolítico e do transestético são os focos de infinitesimais reflexões, 

especulações e provocações por parte do autor. O esfacelamento de binômios valorativos 

dentre o bem & mal, na orientação espacial reverenciada no próximo & distante, a concepção 

de tempo enquanto início & fim ou as lógicas causais engrenadas nas apurações de causa & 

efeito põem em questão o dilema aparência e essência; a percepção e o conceito, 

respectivamente. Nada mais se resume à crise da modernidade, ao fim da História ou ao 

desenvolvimento linear ou uma monocausalidade diagnosticável estatisticamente, pois tudo se 

prolifera às custas de descargas viróticas (infectáveis) e cancerígenas (auto-perpetuadoras), 

consistindo numa reprodução ao infinito de conteúdos abolidos da estática de seus conceitos e 

de suas essências: o que politicamente se firmaria por interesses democráticos esvaiu-se na 

proliferação da retórica e do terrorismo; o que representaria o capital global, daí desvinculou-

se o capital flutuante; o que era almejado enquanto potencial estético, deformou-se num

relativismo anômalo.

                  O autor focaliza a artificialização do corpo e dos sentidos (as próteses, as técnicas

médicas, o ambiente virtual, a biotecnologia) dentro de um princípio de positividade enquanto 

recipiente higiênico contra o risco, a degradação, o caos e a infecção. Desse modo,

congregando-se com nossas reflexões, o conceito de saúde vem sendo (des)caracterizado 

entre uma cirurgia estética do negativo e um embranquecimento da violência. O 

enaltecimento do sadio, da não-violência e dos métodos assépticos conduz a um estágio 

operacional de ações visando uma acelerada extinção de atos impulsivos, orgânicos e 

assimétricos flagrantes da fragilidade humana. O correr, o falar e o pensar são então 

recondicionados dentro de um domínio fisiológico em direção às otimizações, onde recortes 

estéticos e reatualizações técnicas sugerem a operacionalidade do fazer-correr, do fazer-falar,

do fazer-pensar.

                  Os avanços da medicina no alargamento da expectativa de vida do indivíduo 

moderno nada têm de condenável, todavia, o que se insinua  vem a ser um resgate da beleza, 

do ‘bem’, da vida e da positividade como se tudo fosse restrito à monotonia de um movimento

bilateral entre tais valores enaltecidos e o menosprezo unânime ao feio, ao mal, à morte e à 

negatividade. As estratégias terapêuticas e cirurgias estéticas remontam uma estratégia de 

fuga por parte de uma sociedade comprometida com o desenvolvimento econômico e 
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tecnológico e que, através disso, tenta conferir autenticidade em manobras que a mantenha à 

esquiva do caos, da ambivalência e da incerteza. O autor debruça-se no recuo frente à 

natureza do Mal, como se para evitá-la bastasse um reajuste do olhar do “escuro” em direção 

ao “claro” e, desse modo, os indivíduos garantiriam não apenas sua perpetuidade biológica 

mas, sobretudo, as insígnias da exuberância, jovialidade e felicidade. Aqui, o conceito de 

saúde vem sendo destituído a uma espécie de “canteiro de obras” no qual o indivíduo 

encontra-se sempre apto a uma nova remodelagem.

                  BAUMAN (2001) releva certas ‘palavras-chaves’ expostas por alguns teóricos da

contemporaneidade, constatando-se, dentre elas, a falta de garantias, a incerteza e a 

insegurança. Permeando tais ameaças difusas, a flexibilidade e a transitoriedade ditam

tendências fugazes e eufóricas, onde a garantia de uma identidade e um estilo de vida 

personalizado desbancam para uma insaciável caça à instantaneidade e à intensificação do 

momento presente, com o cultivo de laços e os relacionamentos interpessoais revertidos à 

auto-panfletagem individual e à satisfação no consumo.

                  Ao lidarmos com a idéia de uma privatização emocional, evidenciamos um

menosprezo aos questionamentos que envolvem uma causa comum, sentindo o cidadão, o 

paciente ou o consumidor deslocado na interpretação de conflitos e situações de ordem extra-

individual. Segundo Bauman, isso constitui a privatização do ideal de progresso, onde certos 

clamores e exigências direcionam-se ao indivíduo consumidor em potencial que pressupõe 

obter  autopromoção e reconhecimento social às custas de posses, métodos rejuvenescedores e 

status. Desse modo, todo um discurso inerente à coletividade passa a esfacelar-se às custas do 

‘meu’ ideal de cidadania, do bem-estar e segurança da ‘minha’ família, da ‘minha’

estabilidade profissional e da ‘minha’ convicção moral.

                  O sucesso e o reconhecimento estão nas mãos do indivíduo, assim como o

azedume pelo fracasso deve restringir-se como conseqüência de sua postura “inanimada” ou 

“pessimista”, exclusivamente; a culpa pelo fracasso passa também a ser privatizada. Ordens 

econômicas internacionais, correntes políticas e religiosas, cosmopolitismo e avanços 

biotecnológicos não mais ocupam a responsabilidade pelo insucesso de ordem pessoal e, 

portanto, este se deve ao indivíduo que não teve suficiente flexibilidade profissional, 

fisiológica, emocional, intelectual ou moral ao longo do seu percurso biográfico. Diante do 

excesso de escolhas ofertadas ao indivíduo, mais do que a liberdade de escolher, prevalece 

uma solitária responsabilidade no ato da escolha. Assim, enquanto os produtores procuram

específicos e ramificados nichos de mercado a fim de gerar novas oportunidades de consumo,

sobre estes cidadãos-consumidores pesa a atribuição de infinitas e (in)conscientes escolhas em
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benefício próprio. Cada vez mais este indivíduo se asfixia com tratamentos médicos, anúncios 

publicitários, campanhas governamentais e sermões religiosos que visam, em coro, o ‘bem’

humano. Nunca a felicidade, a emotividade e a boa-aparência de alguém moveram tantas 

expectativas amorosas e propostas de sucesso profissional. Assim, ao indivíduo se tornar 

saudável e atraente segundo um padrão estético-corporal, além de assumir o pesaroso 

compromisso da livre-iniciativa, este tatua seu corpo e sua personalidade com os beneméritos

da satisfação pessoal e da ascendência social ou, do contrário, com as perpétuas cicatrizes que 

o mutilarão psicologicamente pela responsabilidade do fracasso e do parco 

empreendedorismo. A insistente exposição ao direito de ‘se encontrar’, de ‘se realizar’ e de 

‘se satisfazer’ introvertem o consumidor à busca insaciável pelo sentir-se bem e pelo desfrute 

do estar saudável.

                  Ainda nas reflexões mais gerais de Bauman, em nossa moderna sociedade

ocidental tem se tornado cada vez mais freqüente a assunção de autoridades múltiplas, em

contraposição à unicidade da liderança. O líder, o qual outrora conduzia as massas através de 

seu militarismo ou de seu carisma, diluiu-se em incontáveis autoridades sob inúmeros campos

do conhecimento. Estas últimas formas de autoridade legítimas refinaram-se ao papel de 

especialistas e, ao invés de simplesmente manobrarem multidões, limitaram-se a ditarem

soluções alternativas (por mais contraditório que isso possa parecer...) frente aos problemas

de âmbito individual. Assim sendo, o alcance não se encontra mais nos ordenamentos de 

abrangência centralizada e uniformizadora, mas na condição de conselheiros e auxiliares para 

o diagnóstico de angústias íntimas que, por meio de diversos canais e, dentre eles, a literatura 

de auto-ajuda, indicam/personalizam o que deve ser dito, optado, lido ou esquecido.

                  Evidentemente que, não reduzindo esse campo específico do mercado editorial ao

horror de uma dominação ou chantagem inescrupulosa frente aos indivíduos enquanto 

consumidores, contudo, tais receituários – que se estendem desde noções de etiqueta até os 

cuidados médicos com a alimentação – trazem um discurso não-dito, onde a não adoção de 

certos diagnósticos, conselhos e normas de caráter médico, estético ou intelectual implica

numa espécie de não-inclusão do indivíduo numa legítima ordem social. Essa percepção da 

“não-inclusão” não necessariamente desembocaria numa forma de exclusão, mas também não 

o enquadraria numa situação de inclusão e, por isso, este indivíduo é arremessado a uma

situação de inadaptação e frustração para consigo mesmo. Portanto, mais explicitamente nos 

panoramas social, econômico e político, uma exclusão não se consolida, embora que, no 

micro-cosmo do privado, o indivíduo sinta-se deslocado. As lições de auto-ajuda transcendem

as grafias e ilustrações dos best-sellers e verbalizam uma linguagem corrente acerca dos 
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‘modos-de-fazer’, ‘modos-de-dizer’ e ‘modos-de-pensar’, podendo conduzir o cidadão à 

fixidez do discurso positivo & negativo e à plenitude cientificista de uma dada “lição-de-

moral”.

                  A identidade individual obtém seu “figurino” personalizado e, assim, sua

convivência social fica mais moderna, ágil e prática ao ser equiparada à facilidade com que se 

manuseia uma mercadoria de boa aceitação no mercado4. Por vezes, o que impressiona é 

justamente essa possibilidade de fácil obtenção do poder de convencimento, de uma condição 

físico-muscular admirável, de transformar-se em um ícone erótico ou desfrutar de uma

“eficaz” consulta com o psicanalista. O que se obtinha por meio de uma autoconstrução, agora 

pode ser adquirido na forma de um leque de oportunidades alheias à expressividade 

individual, embora sempre ao alcance da mão de quem se propõe a tê-las; conhecimento,

personalidade e dom passam a ser  recauchutados a ponto de conferir ao cidadão-consumidor

uma atuação socialmente mediana que lhe dê aprovação e reconhecimento. Por sua vez, a 

conveniente obtenção dessas ‘qualidades’ resulta no descompromisso com formas íntimas,

duradouras e recíprocas de relacionamento.

As identidades negociadas vêm acompanhadas do rótulo da
aprovação social colado de antemão. A incerteza quanto à 
viabilidade da identidade autoconstruída e a agonia de procurar 
confirmação são assim evitadas. Os identikits e os símbolos de 
estilos de vida são endossados por pessoas com autoridade e pela
informação de que um número impressionante de pessoas os
aprova  (Bauman, 1999: 217). 

À medida que o capitalismo aposta não mais na expansão territorial dos mercados,

mas, principalmente, na volatilidade das satisfações individuais, instaura-se um percurso 

cíclico de consumo através da transitoriedade do sentimento. Seja na forma de lições de auto-

ajuda, dos tratamentos médicos constantemente revolucionados ou de alimentos sempre mais

nutritivos, o despejo incessante de estratégias de vendas e design de embalagens criam não 

apenas uma nova necessidade, mas também passam a alimentar essa eterna não-satisfação por 

parte do consumidor. Esse patamar posterior de motivação ao consumo age no campo

simbólico das promessas coniventes por uma nova demanda de “edições limitadas” e “séries 

especiais”.

A apelação ao consumo frenético, ao invés de restringir-se ao aparente ato de 

compra de objetos palpáveis e utilitários, vem perpassando por tratamentos rejuvenescedores, 

formatos de vida saudável, dietas alimentares e cirurgias estéticas. Antes, as esferas da saúde 

4 Neste parágrafo, em específico, expomos tais reflexões a partir de uma outra obra de Zygmunt Bauman,
denominada Modernidade e Ambivalência, 1999. 
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e da enfermidade se distinguiam e permitiam uma institucionalização sobre suas dinâmicas

condizentes ao campo médico, religioso e comunitário. Atualmente, quando se relevam as 

fendas dentre as necessidades fisiológicas do corpo, as carências/demandas psíquicas 

referentes à auto-estima e os papéis sócio-econômicos a desenharem uma identidade 

individual, confere-se uma série de diagnósticos e julgamentos entre a condição do saudável e 

do doente, infiltrando-se nos níveis psicossocial, orgânico e estético e, desse modo,

compreendendo uma gama de condutas, dentre frustrações, inadaptações, introspecção, 

consultas preventivas, fisiculturismo, padrões de peso ideal, neuroses e manias. Enfim, a 

dimensão do significado de saúde não mais se atém ao critério biológico e, em vista disso, o 

indivíduo enfermo submete-se a diagnósticos que sempre convergem a uma imperfeição

residual. Há a necessidade freqüente de restauração/restruturação/prevenção e, nesse ponto, 

vemos o meio de convívio social reinterpretado enquanto ameaça em potencial à integridade 

psico-afetiva, estética e biológica do indivíduo.

Em um dos maiores sucessos entre os popularíssimos livros de
auto-ajuda, Melody Beattie adverte/aconselha seus leitores: “a
maneira mais garantida de enlouquecer é envolver-se com os 
assuntos de outras pessoas, e a maneira mais rápida de tornar-se
são e feliz é cuidar dos próprios assuntos” (Bauman, 2001: 77).

Enfim, nos deparamos com uma indefinição entre o que vem a ser um vício

doentio e um hábito saudável diante de um incessante ritmo de auto-remodelação psicossocial 

do cidadão contemporâneo, onde a culpabilidade transfere-se da natureza súbita e conflituosa 

das mudanças sócio-econômicas para o discurso do  indivíduo incapaz de se “auto-reciclar” 

no dia-a-dia da vida moderna. Enfim, o conceito de saúde na modernidade parece estar sendo 

reconfigurado e, portanto, para apreendê-lo teoricamente, a dimensão de ‘corpo saudável’ e 

‘mente sã’ vem necessitando de uma (des)(re)construção nas experiências sociais dos 

malefícios dos vícios, da potencialidade orgânica e muscular do corpo e das propriedades 

assépticas e dietéticas nos rituais do cuidado de si.

                  Haveria uma subjetividade para além de um festivo e fantasioso mercado de bens

vitais – a saúde, o corpo e toda uma construção da identidade? Se anseios identitários se 

adensam no imaginário moderno em torno de ideais de salubridade e bem-estar, pode algo 

como o corpo e a saúde serem postos na órbita dos desejos utilitários? ROLNIK (1997) põe 

um freio aos clamores do indivíduo auto-determinado ao indagar qual subjetividade está em

jogo. Seria uma “subjetividade” que se detém à eficiência e à objetividade sob as desculpas de 

uma dimensão estética do consumo? Não importa o como se consome, o como se fala ou o 

como se veste, a publicidade e o próprio ambiente urbano driblam toda uma “ortodoxia” do 
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consumo capitalista e passam a confeccionar, sob formatos lúdicos, a lei-da-oferta-e-da-

procura. Segundo a autora, aí reside a armadilha de uma subjetividade espremida entre uma

identidade local e um cosmopolitismo de mercado. A aparência, a prótese, os complementos

alimentares e o vigor do rejuvenescimento evidenciam traços ralos de subjetividade, 

identidade e livre-iniciativa desvirtuados e facilmente intercambiáveis entre indivíduos; 

anonimato deste indivíduo enquanto consumidor e cidadão, aversão à morosidade da tradição 

e ao confinamento espacial da comunidade e, enfim, doses de “identidade” (lê-se: meras

excentricidades) ao indivíduo autô(mato)nomo.

                  SENNETT(1998) contempla o embate entre os âmbitos do social e da psique por

meio dos extremos expressos entre o esvaziamento do espaço público e um crescente 

realinhamento do discurso político e midiático focado no intimismo. Segundo autor, o 

intimismo encarna o que antes se entendia por crise entre o público e o privado. Assim, os 

reality shows, escândalos sexuais, flagras da intimidade de personalidades públicas, o 

voyeurismo, os manuais de auto-ajuda e os recursos médico-estéticos mesclam-se e molduram

o outdoor do marketing pessoal. 

                  Numa reflexão, por nossa conta, a igualdade (...da diferença) desfigurou-se no 

dever de reconhecer a autenticidade do outro e respeitá-lo à medida que este se revela ímpar

em seus gostos e atitudes; a fraternidade recuou-se ao sentimento familiar e comunitário auto-

subsistente, variando desde os âmbitos da cultura regional, minorias étnicas ou neotribos de 

uma cultura juvenil, mas sem envolvimento com interesses de classe, causas políticas ou 

crenças religiosas mais abrangentes; enquanto que o ideal de liberdade atenuou-se na 

resolução de conflitos ao nível psico-afetivo e do livre-usufruto do espaço privado pelo 

indivíduo. O que vagueia nas entrelinhas é justamente o remanejamento dos termos liberdade,

igualdade e fraternidade os quais, de um sentido comunitário e político mais clássico, 

passaram à matéria-prima das composições rimadas em anúncios publicitários, às consultas 

psicoterapêuticas ou ao livre exercício da excentricidade individual. Vigoram os direitos à 

autenticidade, à intimidade e ao bem-estar.

                  Assim sendo, as vozes a anunciarem que “a liberdade está em superar seus limites”

ou  “um mundo melhor só depende de você” revelam metas particularizadas e, diante disso, 

um discurso de aceitação e reconhecimento se traveste de temas amorosos e conflitos 

sentimentais, em detrimento aos atuais contextos político-econômicos que vêm entediando 

discussões e afugentando multidões por se revelarem impessoais, ou seja, assuntos 

desprovidos de quaisquer resquícios de sentimento, erotismo ou confidência que atingem o 

seio intimista do self moderno. Cada produto no mercado e cada edição de uma obra de auto-
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ajuda embalam quantidades parceladas de “felicidade”, “liberdade” e “sexualidade” 

apropriadas às situações cotidianas: desterram-se superstições e reflexões prenhes de contexto 

histórico e, por conseguinte, objetiva-se tais discursos sob tons convenientemente

psicoterapêuticos.

Numa tal sociedade, é apenas natural que o artifício e a convenção 
pareçam suspeitos. A lógica de uma tal sociedade será a destruição 
desses instrumentos de cultura. E ela o fará em nome de uma
remoção das barreiras entre as pessoas, de uma aproximação entre
elas, mas só conseguirá fazer com que as estruturas de dominação
na sociedade sejam transpostas para termos psicológicos (Sennett,
1998:409).

                   Às custas dessa provocação, aqui entrecruzamos seu ponto de vista com a relação 

entre poder e corpo, segundo FOUCAULT (2002). O poder-saber não exatamente se volta 

contra o corpo, pois o apreende sem vestígios totalitários, demarcações espaciais ou danos 

físicos. O saber simplesmente põe à disposição um campo de previsibilidades a partir de onde 

agem os ditames médicos, estéticos e político-sociais e, então, se concebem as mais diversas 

latitudes emocionais por intermédio de uma economia publicitária e valores agregados ao 

ideal de cidadania, sendo estes últimos referentes ao autocontrole, à boa conduta e aos 

padrões estéticos de consumo. No caso da literatura de auto-ajuda, num recorte de obras que 

demonstram a potencialidade de ‘transformar’ e ‘aprimorar’, de forma pragmática, a vida, as 

atitudes e o pensamento de seus leitores, tais formatações são veiculadas enquanto agente de 

saber por meio de escritores legitimados enquanto “intelectuais”, além de munirem-se com

um conteúdo subsumido aos trajes de ensinamentos didáticos removidos de correntes 

artísticas, religiosas e filosóficas sem maiores adequações, e, por último, tal fonte de 

informação blefa ao oferecer a possibilidade de respostas sucintas e imediatas convenientes ao 

cotidiano de todo um exército de consumidores/leitores camuflados pelo mediano título de 

“opinião pública”.

                  Em se tratando da saúde, do bem-estar e da boa-forma corpórea, os temas

estratégicos difundem-se por palavras-chaves dentre ‘desejo’, ‘felicidade’, ‘jovialidade’, 

‘qualidade de vida’ e ‘satisfação’. Além disso, há uma anexação entre vida profissional, vida 

afetiva e corporeidade, onde o conceito de saúde distende-se para tais campos do cotidiano. 

Fundos explicativos de cunho biológico, antropológico, filosófico, religioso, econômico e 

social perpassam ao longo de tantos binômios Corpo e Alma, o Profissional e o Emocional, a 

Doença e a Saúde, Razão e Emoção, a Vida e a Morte, o Animal e o Humano. Claro que, 

longe de antagonizar tais definições, o ramo editorial da literatura de auto-ajuda inclina-se a 

uma aglutinação desses pares, donde vontade, fé, espírito, sentimento, culpa e perfeição 
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norteiam-se rumo ao leitor enquanto indivíduo. A atratividade desse emaranhado de 

lições/conselhos/informações residiria na proeza de fazer coincidir o que é tido como fórmula

universal de natureza ético-moral com as ânsias íntimas do leitor.

                  Uma nova fase capitalista parece anunciada à medida que esta vem se dando às

custas do próprio corpo do consumidor. A extensão desse corpo ao papel de merchadising

chega a passar desapercebida sob os lemas de “livre-iniciativa”, “autopromoção” e “auto-

estima” tão em voga numa sociedade fragmentada em preferências individuais. O que leva o 

indivíduo a preocupar-se com a timidez, o que o faz submeter-se às dietas, o que o motiva a 

largar o fumo, o que o derruba sobre o divã de um analista? A descentralização dos 

diagnósticos biomédicos sugere infinitas escalas de “imperfeição” por parte do indivíduo 

psicologicamente aflito e socialmente recluso. A indefinição do que realmente vem a ser 

benéfico ou doentio perpassa atualmente pela escala mediana do social, do consumo e da 

expressividade individual, descaracterizando-se um conceito de saúde sobre o qual, outrora, 

se atribuía um sentido restrito às ciências médicas.

                  Numa referência aos discursos do ‘positivo’, do ‘saudável’ e do ‘normal’,

adjetivações valorativas referentes ao benéfico ou ao doentio perpassam por uma escala 

mediana do imaginário, do consumo e da expressividade individual, descaracterizando-se um

conceito de saúde atido ao organicismo médico e enfatizando-se os valores, as atitudes e os 

estereótipos de um atual público juvenil alocado dentre os ideais de corpo, sexualidade, vida e 

saúde. Norteando-nos temporariamente em HAUG (1996), podemos abordar a fecundidade 

deste público jovem enquanto potencial fatia de mercado diante de estratégicas campanhas

publicitárias. Desse modo,

(...) do ponto de vista do capital, (...), mediante a inovação estética 
regularmente repetida, o grupo de compradores jovens são 
particularmente ideais porque reagem de modo rápido ao novo e são 
suscetíveis à forma e ao visual (...); ao mesmo tempo, são eles que 
desenvolvem continuamente novas formas e “estilos”,
proporcionando assim um fundo subcultural, o qual o capital pode 
continuar extraindo o material para renovar a moda (idem, ibdem:
124).

É certo que a fetichização da juventude, através de uma estratégia mercadológica

inerente ao capitalismo, faz retroagir o curso da vida humana, onde a referência de maturidade

não necessariamente pressupõe os ideais de sabedoria, maturidade e serenidade ao salientar 

atitudes de inovação e flexibilidade. Daí, subtende-se uma crise das tradições, um

descompasso crescente entre gerações devido ao multiculturalismo que amortiza as 
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singularidades das culturas locais e, por fim, a depreciação da velhice em nossa sociedade 

ocidental.

                 Apesar de não descartarmos tal evidência, contudo, o capitalismo e suas formas de

consumo não comportam todo o volume explicativo de um imaginário da juventude ligado à 

vitalidade, à sensualidade, à resistência e a salubridade. O ideal de rejuvenescimento,

jovialidade, flexibilidade e transitoriedade caricaturam um estilo de vida próprio da 

modernidade dentro do qual o indivíduo é coibido a ‘sentir-se’ jovem e a ‘ser’ jovem.

                  Aglomerações de indivíduos em equipes nos locais de trabalho, coletividades

instáveis que não mais se pensam como comunidades, freguesia de um restaurante fast-food

condenada ao anonimato, vizinhanças dispersas no espaço e desencontradas no tempo. Como

argumenta SENNETT(2002), a vida no capitalismo tardio aparece fragmentada, polvilhada 

por oportunidades e riscos dispersos. Em tempos de rapidez e volatilidade, algo antes 

cobiçado enquanto solidez contratual e laços sociais passa a ser, em nome da “livre-

iniciativa”, menosprezado sob o argumento de embrutecimento e morosidade frente ao fluxo 

de estilos de vida, tendências e riscos em constante renovação. Tudo que vinha sendo 

institucionalizado materialmente e enraizado emocionalmente encontra-se agora à mercê de 

uma voraz torrente, pois não há mais cantos firmes onde ancorar, mas apenas margens para o 

descanso antes de  mais uma travessia. 

                  Expectativas à enésima potência que intimidam planejamentos por conta dos riscos 

e de afoitos investimentos. Tudo vem ficando rápido e dinâmico, não havendo lugares para 

tradições ou compromissos duradouros. Rapidez e dinamismo destronam tradições, 

oportunidades de longo prazo e sentimentos comunitários. Dentro dessa situação, não somente

os jovens em si, mas também um ideal de juventude e jovialidade, são vistos como matéria-

prima adequada a um novo ritmo, dentro do qual a atitude cosmopolita vem seduzindo um

certo público na construção de laços profissionais, familiares e pessoais.

                  A idéia de descentralização do poder, da simples transitoriedade do tempo presente 

e o usufruto lucrativo do risco conduzem Sennett às incertezas quanto aos laços de confiança 

nas comunidades, nos sindicatos, na família e no ambiente de trabalho. 

Esse jogo de poder sem autoridade na verdade gera um outro tipo 
de caráter. Em lugar do homem motivado, surge o homem irônico. 
Richard Rorty escreve, sobre a ironia, que é um estado de espírito
em que as pessoas jamais são “exatamente capazes de se levar a
sério, porque sempre sabem que os termos em que se descrevem
estão sujeitos à mudança, sempre sabem da contingência e
fragilidade de seus vocabulários finais, e portanto de seus eus”
(Sennett, 2002: 138). 
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                  Sennett, ainda em congruência com os argumentos de Rorty, reproduz

integralmente as palavras deste autor ao acrescentar que não é possível “imaginar uma cultura 

que socializou sua juventude de maneira a deixá-la continuamente em dúvida sobre seu 

próprio processo de socialização” (idem, ibdem: 138). Em suma, desde o público jovem,

enquanto retaguarda de um mercado consumidor, até a fetichização de um ideal de juventude 

sob valores ligados à exuberância, à virilidade, à longevidade, à força e à beleza, algumas

formas de convívio e confiança mútua nas relações de trabalho, em comunidades locais e 

estruturas de parentesco vão se assentando sobre uma maleabilidade de freqüência sísmica.

                  O autor nos interpela com uma instantaneidade tecnológica, intelectual e contratual 

que conduz o jovem às mudanças convulsivas do mercado global. Devido à visão de mundo

menos viciada e de uma maior aceitação às mudanças, um perfil etário de profissionais entre 

20 e 30 anos vem tendo preferência em diversas modalidades de trabalho. Daí, tal valorização 

do ideal de juventude perpassa por fisiologismos e sensualismos rumo ao mercado dos gostos 

& atitudes que veiculam o novo, o mutável, o saudável  e o belo.

                  E é assim que KLARSFELD (1998) se depara com os fundamentos morais das

boas razões da morte “natural”. Aparentemente, estaríamos frente a um tema mais bio-

antropológico do que propriamente sociológico, mas, por essas linhas, não ambicionamos

mais nada além da bem-vinda significação moral e social do “ceder o lugar aos jovens” 5.

Segundo o autor, os estudos científicos em torno da morte, da reprodução sexuada, do 

envelhecimento e da longevidade divergem entre si ao apontar as causas evolucionistas (a 

morte encravada na própria estrutura da matéria viva que torna apto os seres-vivos à 

reprodução sexuada e à luta pela sobrevivência, ou seja, o fator da morte “vem de baixo”) ou 

físicas (as condições inorgânicas que determinam a duração e as condições sobre as quais a 

matéria orgânica se desenvolverá e se adaptará, ou seja, a morte “vem de cima”). Com isso, as 

explicações científicas embasadas nos conhecimentos da biologia e da teoria evolucionista 

arregimentam um discurso moral que adentra indiretamente o meio social: a reprodução 

sexuada, o envelhecimento e a morte são necessários à escala evolutiva da matéria viva a fim

de que a espécie possa sempre se desenvolver às custas de novas mutações e adaptações 

naturais. Desse modo, o envelhecimento é a forma pela qual a natureza se desfaz dos seres 

mais fracos que não mais garantem a melhoria e a proteção da espécie, cedendo aos 

organismos mais novos o desfrute dos limitados recursos naturais para a alimentação.

5 Cf. André Klarsfeld. Les séduisantes fonctions de la mort “naturelle” (ou: de bonnes raisons de mourir). E é 
com essa expressão, escrita originalmente como “place aux jeunes”, que o autor inicia a mais pertinente seção de
seu artigo.
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                  A idéia (e, por vezes, o ideal...) de dar lugar aos indivíduos mais jovens põe os 

desígnios da espécie acima das singulares formas de vida humana. A velhice, aqui, representa 

a “justa” condenação que faz sobrepujar o destino orgânico da espécie sobre o indivíduo 

humano, pondo a condição humana dentro de leis bioquímicas como se nenhuma coerência 

social ou cultural pudesse particularizar o homem. Dessa forma, diante do fato biológico de 

que “(...) um “velho” que vive mais tempo arrisca eliminar um dos seus descendentes ao 

disputarem entre si os recursos necessários”, o autor retruca, ironicamente, que “ao invés de 

uma constituição para uma sociedade, convém pôr no lugar uma maquinaria especial (...) 

que evita a aparição de uma velhice muito duradoura.” (Klarsfeld, 1998: 478). 

                  Em suma, seja por meio do consumo, da apologia à juventude, da

individualização, da padronização da sensualidade ou da operacionalização do sentir, um

paradigma de saúde dá-se sob sinônimos de totalidade, beleza, rejuvenescimento e assepsia do 

erro num contexto heterônomo indiferente ao agir humano e à dinamicidade da vida. Doses de 

subjetivação faltam à flexibilidade no mundo do trabalho, à auto-estima na busca por 

qualidade de vida e ao direito de escolha nas vitrines de uma cultura de  consumo, pois tais 

valores atrelados à flexibilidade, à auto-estima e à escolha podem ser ambíguos ao proporem

tanto uma rigidez institucional como, também, um percurso biográfico mais autônomo à 

medida que o sujeito reverencie suas próprias necessidades, gostos e contingências. 

2.3. A contemporaneidade da saúde e da doença para além da peste, da fome e da 
guerra.

Desde uma instantânea reação de autodefesa com fins de sobrevivência até uma

angústia íntima do homem frente ao (des)conhecimento de si, entendimentos plurais e, por 

vezes, imprecisos, rondam a questão do medo. DELUMEAU (1996) salienta que esse 

sentimento não implica apenas em atitudes de intimidação e reclusão, mas, principalmente,

numa estratégia fértil em prol do controle, da governabilidade e manutenção da ordem que 

afugenta a iniciativa e incita a obediência.

                  Nas cidades européias, nos séculos XVI e XVII, o medo tanto inerente ao

indivíduo em sua existência quanto oriundo das massas frente às doenças e guerras revelou 

plena potência nos surtos periódicos da peste negra. Altos índices de mortalidade e 

contaminação, abandono dos locais públicos e desmantelamento de toda uma ordem social e 

política vitimaram as cidades. Para os sobreviventes, explicações religiosas a partir do 

cristianismo açambarcavam as causas da doença, o seu poder de contaminação e a 

justificativa da morte. Dentre a feitiçaria, o judeu, o estrangeiro, o enfermo e a mulher,
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distribuíam-se os bodes expiatórios que disseminavam o horror em nome do demoníaco e do 

macabro. Todo um discurso cristão, por parte da Igreja, era reforçado pela intimidação das 

ciências médicas em virtude dos parcos avanços científicos nesse campo. O conhecimento

médico da época adotava uma pífia “intuição” de  que o contágio dava-se pelo ar a partir do 

odor fétido dos cadáveres dos doentes, além de proporcionar tratamentos dolorosos e 

medicações incertas deduzidas a partir das observações acerca do contágio. Não havia 

conhecimento do agente transmissor, nem a observação e experimentação inerentes ao 

método científico, ou mesmo um tratamento e acompanhamento clínico adequados aos 

doentes. Se o poder da Peste amedrontou tanto clérigos quanto médicos, que se agarravam à 

fé e ao perdão divinos, por outro lado, a condenação cristã junto às causas profanas dos surtos 

ditava uma sociabilidade na qual o homem se reconhecia enquanto ser ‘castigado’, 

‘abandonado’, ‘amaldiçoado’ ou ‘salvo’ num contexto de fé e medo estritamente religioso 

                  Apesar das alegorias do medo por parte da população, da Igreja, do Estado e do

conhecimento médico reforçarem a hegemonia do discurso religioso, uma instabilidade social 

e política de uma cultura cristã ocidental, sob os contágios em massa, desestruturava o direito 

à propriedade, as dinâmicas populacionais entre cidade e campo, a hierarquia e status entre 

clérigos, médicos e funcionários do alto escalão, as relações de parentesco e a própria vida 

humana. Portanto, numa época de mercados desmembrados, de uma cultura urbana ainda 

nascente e da exclusividade do cristianismo enquanto conduta de vida, o poder avassalador da 

Peste Negra criou um circuito próprio do medo, onde ao homem convinha simplesmente

recorrer às justificativas junto ao perdão, à condenação ou à salvação divina.

                  Entretanto, numa conjuração entre desenvolvimento capitalista, afirmação da vida

urbana e o progresso tecno-científico, a estabilidade e a cultura do medo compactuaram entre 

si,  despressurizando o sentimento do medo enquanto fenômeno religioso e de caráter 

mobilizador. Em épocas da Peste Negra, ao medo individual – desespero, morbidez, incerteza, 

angústia – eram ofertados a fé e o temor da vontade divina, não havendo demonstrações de 

segurança e planejamento ao longo prazo, ao mesmo tempo em que o próprio conhecimento

médico, o poder público e a hierarquia eclesiástica desmembravam-se frente à morte e à 

epidemia. Agora, se o indivíduo ainda se fragiliza frente à insegurança, porém novos ideais 

acerca da qualidade de vida, dos movimentos ecológicos, do ideal de saúde e da biotecnologia 

recriaram um alicerce ao modo de vida urbano de gerenciamento da estrutura sanitária, uma

medicina de caráter social e, principalmente, uma anexação dos pólos comerciais e industriais 

às cidades, donde, enfim, se consolidaram as condutas do ‘trabalhador’, do ‘consumidor’ e do 

‘cidadão’.
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                  Uma cultura urbana peculiar emerge, cedendo ao sentimento do medo – tanto

individual como também fenômeno social – uma dinamização ímpar: a angústia, a 

insegurança e a incerteza do cidadão são reconfiguradas em estratégias de consumo, nos 

atendimentos médicos, nas formas de lazer e entretenimento e na questão da violência urbana. 

O medo encontra-se agora “cadastrado” em situações previsíveis na tentativa de diagnosticar 

a qualquer custo o medo individual e, numa outra extremidade, evitar o pânico coletivo. O 

ideal de saúde pode ser vislumbrado, sob esse enfoque, à medida que cede ao indivíduo 

proporções de rejuvenescimento, longevidade e bem-estar que fundamentam suas projeções 

biográficas e o remete aos planejamentos a médio e longo prazo, possibilitando um sujeito 

que olhe para si à medida que seu corpo não mais o atraiçoa a partir de maldições, mutilações

e epidemias.

                  Dessa forma, conferimos remodelações na questão do bem-comum ligadas ao

saudável e ao corpo, onde o fenômeno urbano facilitou a mensuração e a captura do cotidiano 

enquanto uniformização e sincronia de ações afetivas, comerciais e culturais. Nunca o 

cotidiano foi tão fértil de dispositivos que garantam a previsibilidade e a eficiência

comunicativa compactuadas no patamar do médio e do racional. Trabalho e divertimento

simplificam-se sob o padrão do “dia-a-dia” graças à fortaleza infra-estrutural da metrópole,

definindo-se na malha viária, nos grandes espaços de lazer e entretenimento e nos 

conglomerados comerciais e industriais6.

                  Com isso, as esferas do individual e do social são tateadas sob uma reviravolta de

valores que assolam o modo de vida urbano, este último enquanto tutor do imaginário

ocidental moderno. Ocultismo, valores do Oriente e religiões exóticas vêm surgindo enquanto 

opções disponibilizadas no consumo e em novas identidades urbanas, embora reapossados sob 

um interesse objetivo e funcional. Como Lefebvre coloca, “racionalismo limitado e 

irracionalismo invadem o cotidiano, enfrentando-se, cada um colocando o espelho diante do 

outro” 7. O próprio campo de desenvolvimento científico remodela-se na tarefa utilitária de 

atribuir sentido à vida do indivíduo moderno, potencializando experimentações de ordem

subjetiva, intercaladas em séries de produtos e serviços, na forma de excitações, prazer e 

imaginação, por exemplo.

Na cotidianidade e no que a informa (imprensa, cinema), vê-se que
proliferam o psicologismo e os testes do gênero: “Quem é você?
Aprenda a se conhecer”. Psicologia e psicanálise deixam de ser 

6 Aqui, nos inspiramos em Henri Lefebvre, na sua obra A Vida Cotidiana no Mundo Moderno, 1991. 
Principalmente, referente às partes II e V. 
7 Ibid, p. 92. 
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conhecimento clínico e terapêutico para se transformar em
ideologia (idem, ibdem: 92-3). 

                  Claro que, aqui, ao invés de perambularmos pelo lado da ideologia marxista de

Lefebvre, nos direcionaremos ao porquê desse novo interesse: se há uma efusão de tais 

serviços psicanalíticos e da medicina-alternativa enquanto instâncias de consultoria ao ‘eu’, 

então a contrapartida de um público carente de tais serviços também se verifica. Como

tratávamos, agora há pouco, acerca do sentimento do medo, este agora vem sorrateiro: o 

receio da perda da identidade, o receio da falta ou do excesso de liberdade, o receio da 

insatisfação, o receio de não ser saudável. O corpo serve-se enquanto manifestação imediata

desses anseios e, dessa forma, a saúde erguida enquanto ideal apreende uma fração de 

angústia do ser humano. Desde a crença e a flagelação em meio aos horrores da Peste até o 

controle epidemiológico das polícias médicas, percebemos categorias do saudável e da 

relação do cuidar de si. Inspirando-nos nos argumentos anteriores de Lefebvre, o ocultismo, o 

mágico e outras reaparições contemporâneas do incompreensível, do invisível e do indizível 

passam a sublimar a angústia fugidia tanto do discurso religioso desencantado como da aridez 

da técnica médica: o indivíduo agora cultua a si e à vida, ao invés de uma submissão a Deus, 

do temor à morte ou das utopias políticas.

Desde a recorrência à religião para explicar e afugentar as epidemias até uma

preocupação pelo remodelamento do espaço citadino na questão do bem-estar e da agilidade 

móvel de indivíduos e mercadorias; desde as políticas de saúde pública com estrita inclinação 

ao controle sanitário junto ao proletariado urbano até o cultivo de estratégias junto ao 

“mérito” do consumidor saudável. Sentidos polimorfos dados, seja com o advento do 

mercantilismo ou às custas de avanços na área das ciências médicas, ou ainda com a logística 

da força de trabalho e coalizão de mercados no capitalismo, além do eufórico progresso 

tecnológico potencializando uma vida saudável. Todos esses fatores cederam entonações 

peculiares às novas reordenações sociais, ao nível do imaginário urbano, quanto às definições 

de saúde e corpo.

                  A partir das colocações de COSTA (1986), podemos problematizar com maior

incisão a questão da saúde e da vida urbana. De acordo com o autor, o nascimento da polícia 

médica deu-se essencialmente em razão do controle das doenças as quais vitimavam o 

contingente de trabalhadores assalariados. Portanto, fruto de um significativo avanço nas 

áreas do conhecimento e das técnicas – a microbiologia e a invenção do microscópio, por 

exemplo – e de um decisivo ritmo de industrialização, a saúde pública pôde oferecer algum

controle sobre as epidemias urbanas.
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                  No Brasil, durante as três primeiras décadas do século XX, um policiamento

médico-sanitário debruçou-se sobre as camadas mais carentes da população. O entendimento

de saúde aqui era tão-somente numa noção epidemiológica e, por isso, uma população 

saudável significava um processo de urbanização e industrialização sempre mais avançado. 

Servindo-nos de um trecho do autor: 

A ênfase dada ao sanitarismo pelo movimento dos intelectuais de
saúde pública definiu essencialmente a aplicação em larga escala dos 
instrumentos de controle propiciados pela parasitologia, bacteriologia
e imunologia, sendo desqualificada a reflexão sobre o significado
para a saúde da população segundo as condições sociais emergentes
nos núcleos industriais (Costa, 1986: 118). 

                  Podemos conferir ritmos singulares ligados às diferentes percepções de saúde no

cenário urbano. Desse modo, a polícia médica agindo sobre a população em função de uma

política de saúde pública constitui uma faceta em meio aos entendimentos plurais na questão 

da saúde. Contudo, numa outra via, este conceito se encontra dinamizado numa ‘somatização’

do consumo, isto é, não se consome precisamente um produto palpável, mas sim toda a 

expectativa de longevidade e rejuvenescimento trazidos por uma nova “moralização” da 

saúde.

                  Atualmente, os processos democráticos, as leis do mercado e as estratégias de

consumo não são mais pautados pelos fantasmas da peste, da fome e da guerra. Por isso, a 

epidemiologia, o planejamento urbano e as políticas de saúde pública já não interferem numa

outra ramificação tecno(eco)lógica do corpo, sob a efusão do imaginário urbano, nos atos de 

ver, tocar e desejar. O conceito de saúde vem se desmembrando sob louvações em torno da 

paz espiritual, da saúde mental, do contato com a natureza, da alimentação equilibrada, da 

longevidade e do rejuvenescimento, isto é, por parte desse conceito, temos  um entendimento

amorfo em nossa modernidade, fruto de uma corrida à assepsia, à cura, à vida e ao bem-estar.

Não basta mais o controle das epidemias – embora um surto repentino causasse um pânico 

generalizado – e, também, não basta um tratamento médico mais humanitário voltado às 

populações menos favorecidas –  embora se trate de uma reivindicação fundamental em

tempos de respeito à vida e à igualdade de direitos. Ora, o que sensibiliza-nos para além

desses assuntos é o enfoque ímpar que a vida – enquanto integridade do corpo, respeito à 

diferença e direito à liberdade – e a morte – o assombro que refreia os ânimos das inovações 

biotecnológicas – traduzem para cada um de nós, segundo um código moral moderno

referente ao bem-estar e à salubridade.
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                  Em épocas históricas outrora povoadas de instabilidades políticas, da inexistência

dos Estados Nacionais, das ousadas conquistas de territórios e colonizações de povos, um

modo de conduta próprio arraigava-se às práticas da tortura, do assassinato, da escravização e 

da exploração enquanto justificativa moral em nome da honra, da valentia, da comunidade, da 

dignidade e da tradição. Agora, vivemos numa época onde a diversidade étnica e cultural 

percorre o globo e, através da especificidade da vida, do humano e do meio-ambiente,

instaurou-se uma nova compreensão da saúde. 

                  Ao nos aproximarmos da questão da subjetividade posta entre a saúde e o urbano,

então nada mais propício do que o próprio ambiente da cidade para se gerenciar o estupor da 

publicidade, da arquitetura, da moda, do lazer e do trabalho. A vida cotidiana no mundo

moderno torna-se o receptáculo digno à sacramentada retórica do corpo, do saudável e do 

rejuvenescimento pertinentes ao consumo. SIMMEL (1987) salienta o efeito psicológico das 

grandes cidades referente à afirmação da individualidade. Uma cultura objetiva que mensura o 

tempo, o espaço, o dinheiro, a divisão do trabalho e o consumo termina por englobar o 

indivíduo o qual, sufocado por tantos marcos quantitativos, não deixa de reagir. Deparando-se 

cotidianamente com uma multidão espremida dentre invólucros de atitudes, imagens e 

discursos, a afirmação de sua excentricidade, enquanto perfil qualitativo, torna-se uma das 

peculiaridades do fenômeno urbano. Dentro do que VELHO (2003) menciona como projeto,

orientação e emoção, Simmel vê também um esboço da personalidade às custas de uma

ciranda de atitudes e opiniões nunca dantes cogitada se comparada com a inerte vida do 

campesinato ou das pequenas cidades. 

                  A saúde, e seus conseqüentes suportes em torno da qualidade de vida, da

integridade do corpo e da sociabilidade fluida, nos remetem a uma arena urbana a partir da 

qual se transgride o tempo através dos ideais de longevidade e rejuvenescimento, se contraria 

a natureza dos  processos biológicos por intermédio das biotecnologias e técnicas médicas e, 

por último, se desenha um novo enfoque do indivíduo dentro do qual o homem atém-se ao 

(seu) corpo e ao (seu) desempenho fisiológico num campo de ação definido. Enfim, donde 

discernirmos a subjetividade e uma mera moralização da salubridade e otimização do corpo? 

É por isso que Gilberto Velho8, avaliando conteúdos ligados à individualidade, subjetividade e 

identidade, tenta fugir do economicismo e atribuir à vertente culturalista um novo fôlego. As 

classes sociais ou noções de gênero, enquanto fonte explicativa e compreensiva do 

comportamento individual, tornam-se descabidas em tempos de mundialização cultural e da 

8 Op. cit. 
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concepção de projeto, emoção e orientação em sociedades complexas. Ora, se agora nos 

deparamos com o contraponto do culturalismo e do simbólico, o que podemos traçar a fim de 

identificarmos tendências de dominação ou moralização em cima de categorias como o 

desempenho físico, a longevidade, a qualidade de vida e a saúde? Tal questão nos pesa para 

que não caiamos numa associação cabal entre poder e corpo sob plágios foucaultianos.

                  Abordando uma pesquisa realizada nos anos sessenta que enumera diversas

categorias de análise envolta da alimentação, dos cuidados médicos, das relações com a dor e 

das preocupações com o corpo, a beleza e a estética, LE BRETON (1992) exibe os principais 

eixos de análise desse estudo, em congruência com o conceito de habitus de classe, que 

diferencia a classe média francesa e as classes de baixo nível de renda quanto à performance e 

o desempenho valorativo do corpo referente ao trabalho, à saúde e à doença. Segundo a 

enquête, a relação do indivíduo com o seu corpo havia sido concebida entre o trabalho braçal 

e o trabalho intelectual. Nas classes mais baixas, a doença e o mal-estar são vistos tão-

somente como inaptidão ao trabalho braçal, isto é, os referenciais de “disposição” e 

“indisposição” físicos preenchem as projeções de vida sadia e força em dado modo de 

conduta. Em contrapartida, nas classes médias, em função do perfil profissional no qual o 

indivíduo se insere, o plano emocional e a estética da aparência aguçam um julgamento de 

saúde e doença mais íntimo e subjetivo. Assim, o trabalho intelectual redimensiona tais 

critérios de saúde e doença para além do binômio da disposição / indisposição à medida que o 

esforço corporal despendido para a realização das atividades é bem menor, assim como os 

riscos de insalubridade.

                  Contudo, se idéias como a segurança dentro do local de trabalho, o sedentarismo, a 

higienização, os perfis psíquicos de personalidade e criatividade, além da beleza estética, 

qualificam uma rotina de um consultor ou advogado, poderíamos simplesmente empregar os 

antônimos dessas características para definir o profissional que trabalha na rua ou que lida 

com serviços mais pesados em termos de esforço corporal? Com isso, o autor que chegar no 

contexto dos anos 60, onde essa pesquisa foi realizada. Longe de se desprestigiar a 

importância das conclusões do estudo em questão, entretanto, tal ‘importância’ seria melhor

retratada segundo o contexto histórico, e tanto em termos de pertinência do diagnóstico social 

quanto pela validade das ferramentas teóricos e conceituais. As modificações do mundo do 

trabalho, dentro das quais não mais se diferenciam com tanta nitidez as abreviaturas do 

executivo de empresa (patrão) e o carregador de sacos (trabalhador), influenciaram

significativamente a compreensão acerca de classe social, de trabalho braçal e trabalho 

intelectual. Além disso, o uso do conceito de habitus de classe é criticado por Le Breton 
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acerca da lógica econômica arraigada, pois “ela se fecha numa reprodução do habitus e 

parece não conhecer os aspectos contemporâneos de uma sociedade onde a única 

permanência é esta do provisório e onde o imprevisível arrebata sobre o provável” (Le 

Breton, 1992: 106).

                  Afinal, ao vermos que as idéias em torno do trabalho intelectual e do trabalho

braçal, assim como a noção de classe social e os referenciais de saúde e doença, não mais se 

compartimentam de forma tão legível segundo uma estrutura econômica, aceitamos, então, 

não mais ‘categorias investigativas’ a partir do corpo, do trabalho e da saúde, por exemplo,

mas sim um fluxo onde as idéias envoltas do ideal de saúde e corpo se avolumam, indiferentes 

aos critérios de gênero, idade ou etnia. A vertente de nossas análises não mais se externa às 

custas das dissidências político-partidárias, introvertendo-se na intimidade e subjetividade do 

indivíduo. “É a perda da carne do mundo que força o ator a se debruçar sobre o seu corpo 

para dar carne à sua existência.” (idem, ibdem: 110). Se, numa via, toda uma fisiologia do 

corpo passa a ser patenteada pela biotecnologia, por outra, esse mesmo corpo vem se 

resguardando ao espaço do íntimo e do cuidar de si. Agora, nos deparamos com os conteúdos 

biográficos do corpo e da saúde, em detrimento ao organismo social, de ares positivistas, à 

mercê das políticas de saúde pública e das metas governamentais.

                  Vimos, ao longo do capítulo, que a cidade e o corpo comungam-se historicamente

dentro de perseguições e segregações de doentes, hereges e estrangeiros em épocas de 

dizimações epidêmicas, da polícia médica e do controle sanitário instituídos com fins

segregacionistas, além da amplitude assistencialista das políticas públicas. Em termos de 

(pós-)modernidade, podemos acrescentar um construto moral que ameaça descompassar

indivíduo, saúde e subjetividade às custas do fenômeno publicitário, dos recursos tecnológicos 

e das ciências médicas. Entre moralizar da saúde visando o bem-comum e biografar os 

sentidos das ações em torno do cuidado de si, percebemos que efervesce uma disparidade 

referente às dimensões da heteronomia e da autonomia. Subjetividade até que ponto e sob 

qual condição? Poderíamos trabalhar essa aparente veia contraditória entre dominação e 

autonomia nos campos da saúde, corpo e sujeito?
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3. Do “genótipo” saudável do bem-estar à subjetividade no estar bem: o 
(re)conhecimento do indivíduo sobre seu corpo e sua saúde.

3.1. Um ideal de salubridade distendido entre o usufruto social da sensualidade e a 
subjetividade.

                  Um artigo1 de uma revista norte-americana tenta problematizar os circuitos de 

sociabilidade cujos interesses em vigor podem variar entre atitudes de cooperação e rejeição 

entre indivíduos. Contudo, o diferencial do estudo é justamente a atração física, em torno da 

concepção de beleza, dentro de uma ecologia das oportunidades nas cotidianas relações de 

troca. Logo de início, deparamos-nos com uma definição do que se entende por teoria da 

troca.

A teoria da troca vê a ação social como um contínuo intercâmbio
entre indivíduos racionais que decidem o que fazer baseado nos
relativos custos e benefícios das alternativas com as quais eles são
confrontados. A atualidade da troca não é, claro, apenas em
mercadorias e dinheiro; teóricos geralmente reconhecem a 
importância da troca envolvendo coisas não-materiais, como o 
amor, o respeito, a aprovação e a afeição (Mulford et al., 1998:
1.566 – tradução nossa). 

                  Com um público pesquisado ambientado em um laboratório de pesquisa e

defrontado com um número restrito de formas de sociabilidade e trocas interpessoais, os 

autores/pesquisadores promoveram o desfecho do artigo na redundante conclusão de que, 

quando comparado ao plano dos “natural-world encounters”, os resultados do estudo se 

mostraram por demais superficiais. A princípio, as tantas artimanhas estatísticas e o 

mapeamento estratégico das modalidades de sociabilidade empregados nas trocas 

interpessoais pretendiam apalpar o nível de influência da boa-forma corpórea e da atratividade 

pelo belo dentro de relações individuais idealmente recíprocas e proveitosas, em

contraposição às outras interações não tão vantajosas por não provirem dos atributos da 

atratividade física.

                  Quando os autores emolduram o tratamento teórico, a metodologia, a

contabilidade dos dados e a conseqüente discussão dos resultados dentro de uma ecologia das 

oportunidades e da atratividade em função da concepção do belo, são então evocadas para 

1Este artigo é fruto de uma pesquisa realizada por Matthew Mulford, John Orbell, Catherine Shatto e Jean 
Stockard,  denominado ‘Physical Attractiveness, Opportunity and Success in Everyday Exchange’, publicado em
1998. No português: Atratividade Física, Oportunidade e Sucesso nas Trocas Cotidianas. Esclarecendo melhor
essa ‘atratividade física’, na falta de uma tradução melhor, a idéia de ‘physical attractiveness’ nos remete ao 
sentido de atributos de beleza do corpo e a sensualidade.
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discussão duas patentes teóricas advindas de campos exteriores à realidade do sujeito: 

primeiramente, coloca-se a discussão da apologia ao “belo” e a suntuosidade da sensualidade 

corporal advindos de uma cultura publicitária e do mercado de trabalho influentes na 

modernidade ocidental. A segunda  tendência teórica já é de praxe no cientificismo norte-

americano: a biologização da “cultura do belo”, segundo os estágios evolucionistas da 

espécie, que favorece os relacionamentos sexuais entre machos e fêmeas a partir de certos 

indicativos de salubridade e resistência evidenciados, “(...) por exemplo, [pela] pele clara, 

cabelo sedoso, e [também por ser] saudável, forte e [com] corpos simétricos” (idem, ibidem:

1.572). Claro que essa última remessa teórica por parte da sociobiologia foi devidamente

questionada pelos autores, embora eles afirmem que essas duas vertentes teóricas nortearão as 

evidências de apreciação ou rejeição em torno dos atributos do belo e da sensualidade ao 

longo dos relacionamentos interpessoais na cotidianidade. 

                  Entre os eixos de abordagem da sensualidade e beleza comercializadas como bens

de consumo e a teoria da manutenção da qualidade genética da espécie por meio de uma

seleção natural dentre os parceiros sexuados mais vigorosos e resistentes, afugenta-se o 

enfoque do sujeito capaz de construir sentidos dentro da cultura do cuidado de si. O corpo, os 

fluxos de sociabilidade e a apreciação pelo belo são postos como projeções, dentro das quais 

encontra-se o indivíduo incapaz de atribuir sentido mediante o (seu) ‘gosto’ pelo belo e a 

(sua) atratividade interpessoal. Os aspectos subjetivos nos intercâmbios entre indivíduos 

geralmente são inapreensíveis dentro de pesquisas por amostragens em torno do ‘investimento

& retorno’ nas relações interpessoais, cujo sucesso das interações foi medido sob ganhos 

financeiros. Seja dentre as esferas do mercado de trabalho, do comércio sexual, dos 

relacionamentos conjugais, da indústria da moda ou das artimanhas publicitárias numa

‘cultura-do-belo’, a concepção de sensualidade e a medição das atratividades físicas 

perpassam por julgamentos íntimos sob contextos ímpares. Não se trata de dizer que tal 

problemática deva ser alheia a toda forma de apropriação teórico-empírica. Antes de tudo, 

ressalvamos que os indícios da subjetividade evitam que tomemos o “culto” à beleza e a 

“virtude” da virilidade/feminilidade como fatores mensuráveis nas interações cotidianas entre 

indivíduos visando benefícios recíprocos sob uma lógica utilitarista. 

                 Tratando-se do ‘gosto’ pelo belo e da atratividade corpórea entre indivíduos, sejam

eles do mesmo sexo ou de sexos opostos, se a corrente da sociobiologia tentou averiguar tais 

afinidades às custas dos caracteres da salubridade e da beleza, entretanto, uma concepção de 

saúde e de estética corporal, segundo uma dimensão cultural, toma outros formatos para além

dos ‘dons’ naturais presentes na virilidade, na resistência, na feminilidade, na fertilidade e na 
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agressividade. A própria denominação de ecologia das oportunidades flagra um simples mapa

mental de reações prós ou contras que um indivíduo pode utilizar com relação aos demais de 

acordo com a mensagem que o meio lhe fornecer. Daí, vê-se um exemplo de automatismo

comandado por áridas reações dentre interesse/desinteresse, atração/repugnância e 

cooperação/competição. Na verdade, o corpo, a sensualidade e o cuidado de si se alinham

numa vertente de saúde e de busca pela potência da vida, embora esta vertente se desdobre 

não numa “ecologia” das reações orgânicas e pulsões animais, mas, sobretudo, num fluxo 

valorativo do que o indivíduo entende por vida, saúde e corpo. Referente ao sujeito, o vício 

que o denigre ou a alimentação que o nutre podem vir rebocados por concepções das mais

controversas quando cogitamos aí o cultivo do hedonismo e a realidade sócio-cultural 

atribuída à morte, por exemplo.

                  Ao lidarmos com a temática da subjetividade, trazemos à tona algo que se

contrasta com o tendencionismo biogenético, os métodos doutrinários academicistas e as 

metas de eficiência e operacionalidade do avanço tecnológico; a subjetividade é justamente

uma defensiva insurgência da Alma sobre o Cérebro2. Se antes as tradições, identidades e 

crenças eram mantidas em perfeito estado de conservação dentro dos agrupamentos sociais 

que suprimiam o indivíduo, agora estas são escorraçadas pela biotecnologia médica dentro da 

qual tem-se um indivíduo sob o enfoque anatômico-fisiológico: da pessoa plural imbuída da 

efervescência comunitária se extrai o indivíduo uno resumido ao fatalismo geneticista. A 

divindade festejada pelo grupo enquanto potencial de sociabilidade agora se transmuta ao 

receituário genético que determina tendências “inscritas” em cada indivíduo. Não se trata 

mais de evocar a expressão “o céu é o limite” acerca do indefinido das potencialidades 

individuais, pois tão-somente temos “o código genético é o limite” dentro do qual se estagna o 

indivíduo à condição de um arcabouço biológico que prediz o alcance de seu salto. 

                  Ao emergimos o conceito de subjetividade, munimos as Ciências Sociais com uma

socialidade3 faiscante, donde os limites entre Alma e Cérebro definem-se nos campos da 

cultura e do cotidiano, mais do que propriamente numa lógica de sociabilidade “oficial”. O 

impulso à dinâmica da socialidade comunga com uma conduta objetiva da sociabilidade, 

embora os fins da primeira não possam ser instrumentalmente avaliados quando lidamos com

o sentido que cada indivíduo atribui à sua existência e às representações que o ser humano

2 As idéias iniciais dessa seção foram desenvolvidas a partir do artigo de Renaud Barbaras. A Alma e o Cérebro. 
In: O Homem-Máquina. A ciência manipula o corpo. 
3 O conceito de socialidade, em detrimento ao de sociabilidade, é de autoria do sociólogo Michel Maffesoli e 
afirma uma potência de vida à esquiva das formas oficiais e previsíveis dos laços sociais. Daí, tem-se as astúcias 
de sobrevivência que garantem ao indivíduo seu espaço e seus interesses,  mesmo com as mais ínfimas
condições infra-estruturais e coerções institucionais.
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constrói acerca da vida e da morte, da infância e da velhice, da esterilidade e da virilidade, do 

masculino e do feminino. Em suma, lidamos com a Alma que reluta a descer às profundezas 

dos genes a fim de transcrever atitudes e crenças que recheiam mitos e ritos sociais e, paralelo 

a isso, no Cérebro desenha-se a fuselagem sob a qual dá-se as descargas emocionais,

intelectuais e pulsivas que “materializam” certas informações induzidas pela vontade e pelo 

desejo, sendo essas as manifestações mais visíveis e concretas acerca do abstracionismo da 

Alma, e a prova da existência desta última é exatamente essa inapreensão em tons objetivos 

que prediz o papel operacional e coadjuvante do cérebro e do código genético. 

                  As engenharias biotecnológicas, as novas exigências de desempenho corpóreo e os

ideais contemporâneos de saúde, por vezes, aparentam tão-somente otimizar o ser humano,

mais do que necessariamente reconfortá-lo. Ao se exceder artificialmente os limites do corpo 

no intuito de potencializá-lo fisiologicamente, entretanto, à escala do humano, se engessa um

vácuo às custas da perpétua necessidade de construção e reafirmação identitárias, segundo 

designações éticas e morais dispostas historicamente. O homem se sente psicológico e 

culturalmente ‘incompleto’ e, portanto, intervenções genéticas ou cirúrgicas pretensas à 

longevidade e à boa-forma não abandonarão o sumamente humano traduzido na capacidade 

do sujeito de atribuir sentido às suas ações ao se construir psíquico e socialmente. O self 4 está 

em voga e sua plena afirmação se dará com novas tecnologias médicas lhe dando suporte, e 

não desafiando a condição humana. O homem não é homem somente porque sobrevive, pois 

aí está apenas sua condição animal primordial; o cerne do humano reside na interiorização 

construtiva do porquê ele vive, para quê se relaciona e quais sentimentos e propósitos o 

mantém vivo.

                  Assim, ao abordarmos a idéia do olhar para si, não necessariamente nos 

remetemos aos pressupostos de individualismo e declínio dos compromissos públicos. Com as 

análises de FOUCAULT (2001) a partir das ponderações de influentes pensadores gregos, o

cuidado de si consiste numa virtude da temperança onde, contendo a si próprio quanto à 

conduta dos prazeres, à alimentação e atividade física, este homem triunfante sobre seus 

próprios impulsos habilita-se a uma vida social e política referente às discussões de interesse 

comum na pólis. Por isso, distante de qualquer coisa relacionada a uma disciplina 

4 Cf. Charles Taylor. As Fontes do Self, 1997. Tentando esclarecer brevemente este conceito, o self representa 
uma virada do pensamento filosófico ocidental na forma de ver o mundo e de interpretar os acontecimentos, pois
nenhuma explicação mais nos vem externamente sem que justifique nossos referenciais valorativos. A 
contemplação religiosa referente aos deuses ou o romantismo literário com relação à natureza cederam à busca
pela interioridade cada vez mais carente de fontes morais. Em tempos onde a moral religiosa não mais responde 
a tudo,  uma moral ocidental concernente ao self vem sendo alvejada por vácuos e contradições à proporção que 
o indivíduo busca uma bagagem valorativa cada vez mais intimista que atribua um sentido à sua vida.
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militarizada, uma moralização sorrateira ou uma simplificação fisiológica do humano, não se 

trata de docilização ou punição à espreita, mas de um uso consciente das funções mais

“fugidias” ou “bravias” do homem em sociedade. O sexo, a alimentação e a força física 

esboçam necessidades cotidianas do cidadão e, para isso, adequar-se-ia algumas condutas as 

quais fundamentariam princípios primeiros de qualidade de vida e domínio pelo homem sobre 

seus próprios impulsos. Viver em congruência com o próximo requer antes uma governança 

sobre si mesmo, sem o concurso de um milimetrado autocontrole, engenharias culminadas em

cientificismos ou enunciações morais contra vestígios de transgressão. A  priori, Foucault 

consagra o uso dos prazeres conjugado à ética e à política, evitando que o meio biológico 

maneje plenamente as pulsões enquanto que, numa outra extremidade, a exuberância da 

subjetividade humana não se sucumba às coerções sob os moldes mercadológicos do 

“cidadão-modelo”.

                  Somos expostos aos discursos do corpo performático e da saúde perfeita. Sejam

numa academia de esquina, na telenovela ou num anúncio publicitário, projeções quanto à 

boa-forma corpórea e aos méritos da saúde permeiam pelas mais íntimas fantasias do cidadão 

comum.  Contudo, as projeções em torno da sexualidade e salubridade, estando estas tão 

imbricadas no corpo e no percurso biográfico do indivíduo moderno, podem ser 

instantaneamente anexadas sob uma lógica produtivista de eficiência e utilidade? Tais

valores, a partir dos quais o indivíduo concebe seu corpo e seu bem-estar, podem coincidir 

com uma mecânica da disciplina do trabalho, de uma etiqueta social de boa-conduta ou 

atividades de entretenimento? O mesmo sujeito que se situa nos espaços do lúdico, do 

momentâneo, da astúcia e da transgressão, com relação à sexualidade, ao corpo e à saúde, nos 

remeteria ao oposto de um diagnóstico teórico-metodológico de um indivíduo condicionado 

ao “bem comum”, ao “progresso e desenvolvimento”, à “dominação” e ao “Estado”?

                  Reconhecemos o direcionamento de temáticas sobre a delinqüência juvenil,

sexualidade & DSTs, vícios lícitos & ilícitos, desempenho fisiológico e mental nas atividades 

esportivas e, por fim, a exuberância do corpo num projeto asséptico no “anormal” e do “mal”

dentre um ideal de público jovem, donde, a saúde se sobressai como slogan eficiente que 

comunga políticas governamentais, saberes tecno-científicos e corpo. Uma tendência de 

moralização rumo às projeções de longevidade e qualidade de vida contrasta com um

princípio orgiástico de intensidade e dispêndio. Claro que, aqui, não se trata de conjurar uma

apologia aos vícios e ao excesso, mas de realçar uma essência do humano trancafiada dentro 

de concepções vagas de vida útil, população economicamente ativa, vida sexual ativa ou 

consenso democrático que designam atuações “legítimas” sob os ecos das vozes oficiais. É 
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preciso que o indivíduo se reconheça em suas iniciativas dentro das práticas saudáveis a fim

de evitar uma espécie de legislação performática das condutas alimentares, recreativas e 

higiênicas. Ao nos apossarmos do que MAFFESOLI (1985) desenvolve em suas análises 

sobre o tempo do produtivismo, este “(...) mostra-se, (...), linear e progressista. Trata-se 

sempre de conquistar um amanhã promissor ou atingir“mundos dissimulados” que encerram 

a “verdade” de nosso mundo. O orgiasmo, ao contrário, que é a um só tempo contenção e 

excesso, assim como dispêndio, perde-se no presente, esgota-se no instante” (idem, ibidem,

44-5).

                  Assim como as perseguições e superstições religiosas a partir da incidência das

pestes apartaram os ‘puros’ e ‘impuros’, os ‘cristãos’ e ‘hereges’, os ‘sadios’ e ‘enfermos’ 5,

outras demarcações prenhes de antagonismos podem blefar sobre os referenciais atuais da 

saúde, jovialidade e longevidade. Ao se reverenciar tais valores, há o risco de se confinar o 

olhar do indivíduo sobre seu corpo rumo à concepção geneticista das ciências biomédicas.

Desse modo, a felicidade e o (re)conhecimento sobre o corpo seriam obtidos por cirurgias e 

declarações de juntas médicas, destituindo do homem comum o poder de trazer para si o 

sentido que certos tratamentos médicos lhe conferem, a ponto de justificar, para si próprio, a 

enfermidade, o envelhecimento, a morte, a dor e o sofrimento, enfim, as diversas facetas entre 

o ‘mau’ e o ‘mal’ que tanto fervilham o vocabulário médico.

                  A Subjetividade e o Mal andam juntos no indivíduo que adentra em si mesmo.

Cabe ao  sujeito familiarizar-se com esse ‘mal’ a fim de não se anular diante dos demais

“males” representados pelo linguajar médico, governamental e eclesiástico. “Para além do 

projeto“higienista” próprio da modernidade ocidental, do “risco-zero” e da assepsia 

generalizada da vida, o desejo do mal está sempre recobrando força e vigor. Terrorismos,

(...), alucinógenos, álcool, (...), a estranha hecatombe induzida pela maneira de dirigir 

automóveis” 6. Estado, Capitalismo, Cristianismo, Razão e Trabalho foram as grandes 

ilustrações da história da civilização ocidental que conservaram, de uma forma ou de outra, 

um ideário opositor entre pureza e impureza, o indivíduo são e o enfermo, a perdição e a 

salvação, o inútil e o eficiente. Se outrora se trajava com tais diferenciações, oposições e 

hierarquizações conteúdos pendentes entre vida e morte, força e fraqueza, doença e saúde, o 

normal e o anormal, agora se confere uma maior internalização do bem-estar e do sentir-se

saudável. As concepções de indivíduo são e de saúde tendem a afastar-se do mapeamento

estatal e das listas inquisidoras da Igreja ao defrontar-se com o indivíduo enquanto self, isto é, 

5 Cf. Jean Delumeau. História do Medo no Ocidente (1300-1800): uma cidade sitiada, 1996, pp. 107-50.
6 Cf. Michel Maffesoli. A Parte do Diabo, 2003, p. 137. 
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o sujeito que se predispõe a reconhecer suas possibilidades fisiológicas e psíquicas que o 

habilita a se proclamar saudável. O ‘saudável’ pode, de certa forma, deixar de ser uma

medida-padrão biomédica para se tornar um decalque do estado psicossocial do sujeito.

                  Atualmente, referenciais éticos em torno da integridade do corpo, da qualidade de

vida e dos movimentos ecológicos apregoam a vitalidade e a salubridade. Essas projeções 

mostraram-se mais nítidas no indivíduo enquanto sobre o qual repousa uma lógica própria de 

temperança emancipada cada vez mais de ordenamentos exteriores econômicos e religiosos. 

Se, historicamente, houve tão-somente crenças que disseminavam o medo através da 

maldição, do castigo e da ira divinos ditados pelo cristianismo frente às epidemias e pestes, 

agora há um ideal de saúde a ser buscado; mais do que o medo da doença e da morte, destoa 

uma busca pela longevidade e bem-estar.

                  Em busca d’ As fontes do Self, TAYLOR (1997) critica a concepção científica 

moderna de um mundo neutro confeccionado por meras projeções sensíveis que reduz a 

subjetividade humana a simples apetrecho teórico. A partir da neutralidade das ciências 

naturais, o meio científico atesta a universalização do hiperbem – um bem supremo – visto 

como independente de uma realidade antropológica e de um processo histórico. Se a 

explicação do universo e da existência humana deixou de ser antropocêntrica, todavia, 

erroneamente privilegiou-se toda uma estrutura explicativa alheia ao homem e à sua 

compreensão de mundo, pasteurizando-se cientificamente valores de uma dimensão sensível 

em torno da ‘dignidade’, da ‘felicidade’ e da ‘liberdade’. Só o homem em sua plena condição 

humana pode vivenciá-los e contextualizá-los, e, como observava Taylor, se uma certa 

substância instantaneamente causa-me náusea, não necessariamente se encontrará o sentido 

bioquímico do que me faz discernir o “certo” do “errado” e o “bem” do “mal”. As ciências 

naturais engrenaram estudos pertinentes à busca pela qualidade de vida, métodos

reprodutivos, modificações genéticas dos alimentos e a cura de doenças, mas tais conquistas 

preenchem-se de representações e de valores morais em torno da AIDS, dos transgênicos e da 

reprodução em laboratório, por exemplo. Buscar o âmago informacional do humano sob 

estruturas genéticas alternadas entre ‘adenina-timina’ e ‘guanina-citosina’ não objetivará o 

sentido da vida que cada indivíduo atribui a si próprio com relação às noções historicamente

mutáveis do bem.

                  O bem conduz o ser humano a uma forma de se dignificar frente à existência, 

enquanto indivíduo e ser social, ao priorizar o que necessariamente dá sentido à sua vida: a 

busca da felicidade, os valores ligados à família, a bravura e a honra, a integridade do Outro, o 

direito à vida, a submissão a Deus, etc. Tais concepções de bem não derivam simplesmente do 



74

modo de produção capitalista e, tampouco, nos acompanham num receituário genético, pois, 

valores os quais alimentam os julgamentos do certo e do bem, que nutrem o sentido da vida 

humana, adquirem alcances e significados singulares à cultura e ao terreno histórico. O sujeito 

platônico como mero contemplador das Idéias transcendentais, uma teologia cristã em torno 

da solidariedade e da submissão a Deus, a bravura e a honra do guerreiro em épocas férteis de 

guerras e invasões e, por fim, modos estritamente racionais e individuais de visão de mundo

se constituem como formas históricas do bem.

                  Essa mesma construção conferida pelo bem vem envolta de molduras morais que 

podem acentuar uma  heteronomia à proporção que o sujeito e seu corpo não se reconheçam

dentro duma concepção de self. Assim, o ideal de saúde e as noções de corporeidade podem

seguir um modelo à parte que submete a busca pela qualidade de vida ao conhecimento

médico, que remete o corpo às ações e desejos estritos ao consumo e, por fim, direcionam as 

políticas públicas às práticas avulsas de normalização do social. Na esteira do autor, podemos

colocar a hipótese de que a concepção de moral, na modernidade, vem sendo compactada

como se uma tecnologia informacional, agindo sobre o corpo e redefinindo os conceitos de 

saúde e doença, legitimasse que o estritamente humano não habita nos arranjos sociais e na 

cultura, mas se traduzindo segundo estruturas genéticas e atômicas a possibilitarem

catalogações de valores e crenças como uma série de genótipos e fenótipos perfeitamente

visíveis à “luz” da tecnologia científica. As concepções de dignidade, liberdade e honra, a 

título de exemplo, constituem-se tão essencialmente humano ao terreno da cultura, assim

como o receituário genético enquanto dados orgânicos para a espécie. Arriscando aqui uma

provocação, talvez seja impossível decodificarmos tais “mecânicas” do bem na construção 

histórica da identidade do self, ao contrário do que está acontecendo com o nosso código 

genético, onde sua simples existência era, outrora, inimaginável.

                  A sensibilização em torno da qualidade de vida põe a medicina e a tecnologia à

exposição de louvores calorosos, amplificando o contexto do ‘recipiente’ orgânico humano ao 

fazer escoar os conteúdos social e antropológico da saúde e do bem-estar aos redutos das 

políticas públicas e dos avanços biotecnológicos. Por vezes, os ideais de saúde, corporeidade 

e sensualidade se interpolam entre as categorias de indivíduo e consumo. Chegamos a um

ponto em que desconhecemos quais são as necessidades reais ou fictícias, permanentes ou 

descartáveis, urgentes ou fúteis que impulsionam o indivíduo moderno a recorrer aos novos 

métodos e fórmulas relativos a uma melhor condição muscular, à longevidade fisiológica ou 

ao cultivo da sensualidade. 
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                  Defrontamo-nos com opções dispostas aos indivíduos que se voltam ao seu corpo

e à psique sob promessas oscilatórias entre a estabilidade emocional e a excitação, 

reverenciando-se uma espécie de equilíbrio anestésico e uma satisfação propagandista. Diante 

de uma vida longa prometida a partir de tratamentos médico-estéticos disponíveis, qual brilho 

mais desnorteador do que a plena possibilidade de “auto-satisfação” física, mental e espiritual 

exposta em prateleiras aos consumidores tão exaustos de lançamentos em série e 

despersonalizados? Para que melhor investimento do que em sua própria segurança, seu bem-

estar e sua saúde? À medida que a sociedade moderna ocidental sensibiliza-se em torno do 

‘bem’ precioso da vida, tal ponto confluente passa a arregimentar um público médio com

comportamentos deduzíveis e opiniões medianas. Não temos mais um viés caricato da 

“dominação capitalista”, mas sim uma noção arredia de autonomia sendo sondada pelo 

mercado quando, em tempos de sociabilidade fluida, não mais se compacta indivíduos sob 

categorias herméticas e coesas de consumidor, cidadão, trabalhador, eleitor ou telespectador.

CHATELET(1998) não recrimina uma meta de conforto através da qual o 

indivíduo possa satisfazer-se em vida, mas, justamente em nome da estabilidade, da segurança 

e do paradoxal consumo massivo de bens personalizados, dá-se então uma aversão à mudança

em razão da espetacularização da diversidade e do entretenimento que simula a fantasia e 

excita virtualmente vidas acuadas frente à cronometragem produtiva da vida moderna. Assim,

a diferença, a democracia, o lazer e a privacidade tomam formas caricaturadas donde se dá 

uma versão sem ruído acerca do benéfico, do saudável, do confortável e do prático. A idéia de 

qualidade de vida demonstra-se viciada ao remeter-se à concepção de civilização, onde o 

consumo é sugerido enquanto satisfação do prazer e cultivo da autonomia; a atividade 

democrática é vista simplesmente como unanimidade e, por fim, a vida em sociedade é 

fatalmente simplificada enquanto direito à privacidade, ao invés do exercício político de 

infinitas cláusulas que elucidam as tentativas de (con)vivência.

                  Ao longo do ensaio deste autor, percorremos impasses acerca de onde começa o

poder (a força) de convencimento e o poder (ser livre para) de escolher, ou entre a iniciativa a 

nós concedida por outrem e a iniciativa autobiográfica. Vale ressaltarmos que o temor por 

parte do autor não se centra nas (re)acomodações advindas da mudança, mas na aceitação da 

perpetuidade do equilíbrio. Diante disso, em rebate ao prevalecimento do Médio e do 

Ordinário, devemos “ampliar nossos possíveis e nos salvar da imunda condição“de espécie 

humana” sem um socorro de um Deus, e portanto, de fazer com que a História não seja a 

conquista de “nichos ecológicos” garantindo a proliferação otimizada de populações” (idem,

ibidem: 207).
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                  Apesar da pertinência das provocações, estas marcham rumo ao consumidor

apenas enquanto consumidor e ao indivíduo como reduto de um humanitarismo-de-mercado.

Aqui, em razão da intensidade de suas críticas, ele ignora o contraponto do consumidor que se 

projeta sobre o que consome, do telespectador incrédulo acerca do que assiste, do eleitor 

desmotivado com a plataforma institucional da política ou do trabalhador informal que 

contrabandeia e pirateia  produtos às margens do mercado de trabalho; sob tais enfoques, não 

necessariamente temos uma linha mediana às custas da qual se revelará o comportamento-

padrão do homem moderno seduzido pela comodidade, segurança e eficiência. O autor 

priorizou em seu ensaio as estratégias condizentes à manutenção da estabilidade em nome da 

segurança, da vida saudável e da agilidade comunicacional, cuja comunhão desses três fatores 

resultaria numa “otimização” das controvérsias, das polifonias e das diversidades sob o pilar 

único do consenso e da decodificação informacional, extinguindo-se, enfim, situações 

sensíveis ao exercício da dúvida, do diálogo e da criticidade. 

                  O autor pontua esses sintomas, embora se trancafie no plano ensaístico que o

desencoraja a ir além de uma abordagem fatalista acerca da vida cotidiana. Aqui, não 

repudiaremos no todo essa idéia acerca do homem ordinário, mas imporemos o contraponto 

da ascensão orgiástica do corpo improdutivo e da satisfação momentânea, conceitos estes 

trazidos por Maffesoli 7.

                  De acordo com este autor, faz-se pertinente a expressão weberiana da

racionalização generalizada da existência, isto é, uma ubíqua tendência a medir o coeficiente 

de felicidade a partir da saúde, do consumo e do lazer na modernidade. Nisso, ele se encontra 

em congruência com as idéias de Chatelet, sobretudo quando Maffesoli argumenta que:

(...) garantir a segurança da vida é uma das maiores características 
do mundo contemporâneo (...), sabemos que tal projeto conduz 
inevitavelmente ao estabelecimento de um totalitarismo que não se 
pode pensar mais exato. (...) Desejando produzir a felicidade do
povo, constrói-se seguramente os mais perfeitos campos de 
concentração 8.

                  Todo um arsenal de produção academicista condiciona-se a indicar a via única de

“salvação” perante o discurso de mensuração da felicidade individual e coletiva. As políticas 

públicas, as organizações não-governamentais, o conhecimento biotecnológico e a iniciativa 

privada visam um gerenciamento da felicidade e, entretanto, esta última não pode ser medida

sob o tomo individual. Há algo para além desse diagnóstico que não necessariamente trancafia 

este indivíduo enquanto consumidor deleitado aos braços de um Deus-Mercado. Como

7 Cf. Michel Maffesoli. A Sombra de Dionísio, 1985. Ver o capítulo 1 - O Corpo Improdutivo.
8 Cf. Michel Maffesoli. A Conquista do Presente, 2001,  pp. 129-30. 
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Maffesoli observa, algo subjacente à trivialidade do cotidiano contraria o consenso do ideal 

democrático e da progressista linearidade cristã. Se certas ações institucionais se caracterizam

como estratégias de alcance coletivo, todavia, contrariando Chatelet, tal abrangência é dada 

tão-somente a partir de uma estrutura social, pois, ao nível individual, a tentativa de apreender 

e otimizar o potencial de felicidade revela-se inútil, à medida que o homem comum se imerge

no anonimato da vida cotidiana. É justamente esse anonimato o grande trunfo desse cidadão 

comum, pois vê-lo, verificá-lo e patenteá-lo se torna uma tarefa insondável nos espaços da 

socialidade pulsante, em detrimento de sociabilidades engrenadas. O Médio e o Ordinário, 

abordados por Chatelet, não são tão transparentes e mensuráveis, pois há uma socialidade 

silenciosa e invisível e, ao mesmo tempo, ruidosa e onipresente; e é justamente essa 

ambigüidade que a faz se esquivar  das constatações estatísticas.

                  Conforme dito anteriormente, quando se fala sobre saúde, corpo e juventude, por 

exemplo, o que vêm comumente à mente são idéias afins com a educação sexual, 

delinqüência juvenil, os cuidados na alimentação e/ou a prática esportiva. A superficialidade 

nessa lógica de associação das idéias explicita valores viciados às assistências, punições e 

restrições do coletivo para com o indivíduo, ao invés das possibilidades do indivíduo para 

consigo mesmo enquanto sujeito na vocação do cuidado de si. Dessa forma, uma tendência

moralizante vem definindo uma identidade específica entre o self e o bem traduzida 

contemporaneamente em nossos anseios por qualidade de vida. À medida que o bem confere 

sentido ao indivíduo sob diferentes contextos históricos, seja através da honra guerreira, da 

caridade religiosa, da temperança entre os gregos, do aprendizado de ofícios nas corporações 

medievais ou através do atual modelo de família cristã-ocidental, tais recortes não 

necessariamente flagram uma manipulação de resultante econômica ou uma negação asséptica 

do “mal”. Esses recortes do ‘bem’ simplesmente preenchem um atributo sumamente humano

de se construir emocionalmente às custas da família, do trabalho ou da religião ao conferirem

significados de honra, felicidade e, principalmente, um espaço íntimo à projeção das angústias 

e anseios9.

                  Nossa sociedade atualmente vivencia uma euforia dentre promessas

rejuvenescedoras e reprovação de vícios os quais denigrem o corpo, e isso nos vem enquanto 

irreversível itinerário donde tecnologia, vida urbana, ciências médicas e corpo se aproximam.

Em complementaridade, alguns valores ascendem sobre tais conjunções, onde a subjetividade

entra em cena em tempos de consenso moralizador em torno do saudável. Desse modo, a 

9 Cf. Charles Taylor. As Fontes do Self. Aqui nos atemos à Parte I – A Identidade e o Bem.
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busca da subjetividade dar-se-ia para além da mera tolerância acerca do cultivo do 

desempenho e longevidade corpóreos. Porém, fica-nos a indagação: como o corpo modelável,

sob o imperativo da saúde, pode se esquivar da condição de matéria-prima refém de 

tecnologias  médicas e, num outro anteparo, não sucumbir às estratégias de mercado que vêm

se nivelando à dimensão sensível do indivíduo enquanto consumidor? Em razão dessas duas 

extremidades – tecnociências médicas e mercado de consumo – que, por vezes, compactuam

entre si, o que sobra a fim de abordarmos o traço da subjetividade? Ao final das contas, quais 

as aberturas que a medicina, a ascensão de políticas de saúde pública e os beneméritos

tecnológicos favorecem na construção de um percurso biográfico autônomo10 com relação à 

saúde e ao bem-estar?

3.2. A morbidez, o vício e a angústia sob novas performances de salubridade e 
emotividade.

                  Juízos estéticos referentes à sensualidade, à beleza e à simetria vêm esculpindo

uma aresta peculiar no campo da saúde. Todavia, ao invés de abordarmos o discurso 

heterônomo do consumo, das técnicas médicas ou da padronização da sensualidade, 

privilegiaremos neste artigo a questão social e antropológica dos vícios, os quais, em outros 

tempos, eram comumente mencionados como “doenças” da alma e do caráter. Doravante, os 

vícios preenchem uma específica condição de psicopatologias modernas diante das novas 

performances de salubridade e emotividade.

                  Desde os xamãs, poetas, pintores, boêmios e revolucionários, foram diversos os 

contextos valorativos a clamarem pela cura, pelo bem-comum, pela liberdade e  beleza em

meio ao usufruto de bebidas alcoólicas, fumo e alucinógenos. Enfim, percebemos uma

transição cultural e estética acerca do vício que, das angústias do espírito atormentado,

culmina nos malefícios bioquímicos das drogas lícitas e ilícitas.

                  EAGLETON (1998) fala-nos de uma dimensão estética, onde sensações, 

sentimentos e psiquismos transformaram-se num eficiente agente comunicativo entre 

indivíduos. Com isso, um reforço ao capitalismo vem sendo anunciado à medida que se 

direciona junto ao próprio corpo do consumidor, cativando-se os sentimentos do ‘amor’, da 

‘solidariedade’ e da ‘virtude’ a fim de que os conflitos de classes se desarticulem nos 

subterfúgios do intimismo.

10 Aqui intervimos a fim de conter excessos interpretativos. Por percurso biográfico “autônomo” não
necessariamente contemplamos o Grau Absoluto da autonomia. Insistimos apenas que uma projeção da saúde 
não é mais exposta como um ideal, mas usufruída enquanto referencial à medida que o sujeito vê-se no que ele
define por vida saudável e bem-estar.
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Contar com o sentimento como fonte da coesão social não é algo 
tão precário quanto parece. O estado burguês ainda tem os seus 
instrumentos de coerção de prontidão se este projeto falhar, mas,
de qualquer modo, que vínculos podem ser mais fortes, mais
incensuráveis, que os dos sentidos, da compaixão “natural”, da 
fidelidade institiva? (Eagleton, 1998: 24).

                  O controle a partir do desejo é o resultado da saturação expansionista do mercado,

em razão da crescente dificuldade de se seguir à risca a captura de vastidões geográficas e 

aglomerados demográficos. Desse modo, tendências artísticas contemporâneas falam do 

amor, veículos de comunicação e atividades de entretenimento exercitam sensações, ao passo 

que imagens publicitárias instigam a imaginação por meio da sensualidade e do erotismo.

Enfim, a proposta mais envolvente finca-se no que pode estar mais atomizado e íntimo: o 

relacionar-se, o amar e amar-se, o aprimorar-se.

O relacionamento amoroso, outrora platônico, poético ou sôfrego de acordo com a 

sua moldura histórica, vem tornando-se mais experimental na modernidade ocidental: o amor

e a sensualidade envolvem o corpo e instrumentaliza-o para uma dada finalidade. O 

sentimento amoroso parece atualmente ser uma das únicas linguagens com repercussão eficaz 

numa malha perpetrada por intervalos de modos-de-pensar e visões-de-mundo individuais. 

Dessa forma, “o pensamento ético moderno foi extremamente prejudicial com sua falsa 

suposição de que o amor é antes de tudo uma questão pessoal, e não política” (idem, ibdem:

298).

                   As reações passionais, atos racionais e desenvoltura corporal por vezes

confundem-se, e, nos orientando em nossas próprias reflexões, da mesma forma que a tônica 

do amor envolve atitudes, imagens e discursos, um paradigma de saúde enquanto 

sensualidade, disposição e rejuvenescimento emerge esteticamente sob os espectros de uma

saúde mental. Ora, o que se entende por essa última definição? O pensar pode ser “saudável”?

Para além da fisiologia do cérebro, há modos “sadios” de reflexão, introspecção e afetividade?

Até que ponto isso não dedura uma reentrância de um ideal de salubridade “normalizando”

(ou moralizando...) os sentimentos, angústias e a razão do homem moderno?

                   Imagens de um belo rosto ou de um abdômen ilustrando a vitrine de uma loja, 

slogans no anúncio de um carro com dizeres sensuais, a suavidade e leveza dos cabelos numa

propaganda de xampu: conceberíamos um enrijecimento das convenções do que é belo ou 

feio, sensual ou repugnante, agradável ou desagradável? Emanações do mundo sensível 

seriam padronizadas no aliciamento da visão, da audição e paladar dos consumidores ao se 

estipular o agradável e o belo enquanto status de “bom-gosto”, seja nas tendências da moda,
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no refinamento educacional, nos gêneros ficcionais cinematográficos ou, ainda, nos 

tratamentos ligados ao rejuvenescimento e higienização. Em contrapartida, também imagens

“aceitas” como bizarras ou aterrorizantes são expostas na marginalidade de algumas correntes 

artísticas através da dessimetria, da imprevisibilidade, da sujeira e da morte.

                  Tal assunto pertinente a uma padronização da sensualidade aflige visivelmente os 

ensaios de HAUG (1996). Segundo ele, toda uma funcionalidade imediata presente no valor

de uso de dado utensílio foi conduzida à volatilidade da satisfação. Assim, o ato de consumir

encobre-se de valores para além dos meros impulsos de sobrevivência na alimentação,

reprodução e autodefesa, valores estes transbordantes rumo às camadas mais translúcidas dos 

sentimentos e da intimidade. Encarnado as inquietações do autor, “o capital introduz-se nos 

medos e desejos insatisfeitos, redirige a atenção, redefine o corpo, a sua forma, o seu odor e 

também a sua auto-observação e o seu contato” (idem, ibidem: 111). 

                  Por parte deste autor, conceitos como mercadoria, valor de uso, valor de troca,

fetiche e alienação antevêem principalmente os leitores já familiarizados com a palpitação 

marxista d’O Capital. Reconhecemos que uma análise confinada ao marxismo nos ofereceria 

um outro patamar de análise frente ao consumo e à estética na desestabilidade dos valores de 

uso e de troca, isto é, onde não mais se negocia um produto pelo que é, mas, sobretudo, pelo 

que promete ser. Por isso, Haug encerra toda uma ordem da estética à escravidão da 

embalagem, da aparência e das percentagens de lucro. O autor vagueia, identifica e 

problematiza certas vias sensíveis que estreitam a relação entre indivíduo e mercado, mas

aborda um perfil teórico de consumidor tão-somente equiparável ao que a própria estratégia 

capitalista propôs de antemão: crer nas simplicidades da padronização do desejo e da 

dimensão sensível. Entretanto, o próprio Marx já havia apregoado que a Totalidade não é tão 

simples assim...

Vício, angústia e morbidez foram recauchutados junto aos exames

psicotécnicos e literaturas de auto-ajuda, recondicionando-se ensinamentos religiosos, práticas 

pagãs e moralismos vagos dentro de uma retórica asséptica da liberdade, da emoção, revolta e 

virtude, por exemplo. Desse modo, é interessante vermos imagens evocadas no romantismo

literário, como a loucura, a embriaguez, a melancolia e o erotismo, que agora são retidas e 

rotuladas segundo ideais de salubridade ou dispostas como meros atos de excentricidade e 

descontrole, ou, ainda, desfrutadas sob a instantaneidade das atividades de lazer e 

entretenimento. Assim, nos deparamos com acessos de êxtase na clandestinidade, profusões 

emocionais inadequadas e manifestações corporais pudicas ao evitar a espontaneidade de 



81

atitudes que remetam ao discurso do “fora-de-si” tão afinado com o princípio individualista 

do “autocontrole”.

MARCUSE (1982) se desdobra numa linguagem unidimensional, na qual termos

como ‘nação’, ‘família’, ‘liberdade’ e ‘paz’ tomam uma rigidez semântica que impele o eixo 

histórico para fora do âmbito político e social do discurso. Dessa forma, todo um discurso 

moderno promove associações contraditórias em função da racionalização da língua, privada 

esta de qualquer senso estético em seus ofícios descritivos ou de relativização em seus usos 

publicitários, isto é, a palavra torna-se disponível sob uma árida condição de utensílio oco e 

inoxidável. Uma linguagem unidimensional finca o sujeito e o objeto em dois planos distintos. 

                  O autor aborda a arte e a literatura burguesa nos séculos XVII a XIX como um

estilo interpolado entre os inalcançáveis deuses impiedosos e a miserável concretude do 

humano. Esse domínio artístico e literário cativava a insubmissão, o profano, a morte e a 

angústia que se esgueiravam por entre os pedestais morais e altares religiosos, permanecendo

à parte dos valores trazidos pela fumaça do progresso industrial. 

                  Nessa idéia da aridez da linguagem contemporânea que, por vezes, engessa noções

como liberdade, amor, vício e corpo, Álvares de Azevedo evoca o sepulcro onde a 

racionalidade “ágil” blefa sobre o “estático” aroma da linguagem literária.

O mundo hoje é tão devasso como no tempo da chuva de fogo de
Sodoma. Falais na indústria, no progresso? As máquinas são muito
úteis, concordo. Fazem-se mais palácios hoje, vendem-se mais
pinturas e mármores, mas a arte degenerou em ofício e o gênio 
suicidou-se11.

                  Sob o contexto artístico e cultural no século XIX, Azevedo repetidas vezes

menciona, através das suas personagens, situações de estupor imaginativo, postura arredia e 

ociosidade:

Macário (bebe): este vinho é bom. Quando se têm três garrafas de
Johannisberg na cabeça, sente-se a gente capaz de escrever um
poema. O poeta árabe bem o disse: “o vinho faz do poeta um príncipe, 
e do príncipe um poeta”. Sabes quem inventou o vinho? 
Satã: é uma bela coisa o vapor de um charuto! E demais, o que é tudo 
no mundo senão vapor? A adoração é incenso e o incenso o que é? O 
amor é o vapor do coração que embebeda os sentidos. Tu sabes, a
glória é fumaça.
Macário: sim, é belo fumar! O fumo, o vinho e as mulheres!Sabes...
há ocasião em que me dão venetas de viver no Oriente. 
Satã: sim... o Oriente! Mas que achas de tão belo naqueles homens
que fumam sem falar, que amam sem suspirar? É pelo fumo? (...) 12.

11 Cf. Álvares de Azevedo. Noite da Taverna / Macário, 2003,  p. 119. 
12 Ibid., p. 98-9. 
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                  O que nos representam a bebida e o fumo hoje em dia? O pleno controle sobre os 

próprios impulsos, uma auto-estima inabalável e a liberdade de escolha se mantêm como

redoma do ideal individual. Porém, no vapor da ebulição deste último, advém a loucura, a 

agressividade, os vícios, a alucinação – enfim, tudo que nos remete à perda da razão – e que 

conduzem à nulidade do “indivíduo-seguro-de-si”, revelando-se, a partir daí, um suplemento

fugidio e plural numa noção de pessoa13; esta pessoa que simplesmente é, em detrimento do 

indivíduo que deve ser.

                  Não desconsiderando os beneméritos do avanço das ciências médicas, contudo, ao

simplificar-se a bebida e o fumo aos malefícios da ‘perda-de-controle’, da ‘ausência de auto-

estima’ e da ‘depressão’, reabilita-se, então, uma outra espécie de percepção: se algumas

drogas despertavam volúpia e reflexões ociosas, atualmente, estas práticas são tidas tão-

somente como degradantes ao corpo. Dessa maneira, uma outra faceta do conceito de saúde 

vem se operacionalizando dentro da graduação alcoólica e das taxas de nicotina, suprimindo a 

bebida e o fumo à pontual nocividade da dependência química. Portanto, percorre-se da 

melancolia do romantismo literário ao diagnóstico psicoterapêutico da depressão.

                  Ora, destituídos do frisson romântico sob a sofreguidão nas tavernas ou nos 

bucólicos vilarejos camponeses, os vícios, que antes ressoavam como espectros de 

melancolia, erotismo, súplicas amorosas e introspecção, agora simplesmente ornamentam

atitudes e estilos-de-vida adaptados ao consumo e ao ritmo de lazer. Hoje, o cigarro presta-se 

tecnicamente ao rótulo da dependência química, sendo consumido às custas de noites de 

insônia, surtos emocionais e crises de ansiedade, enquanto que a bebida adentra o ambiente

demarcado do happy-hour na urgência de apimentar os enfadonhos assuntos do dia-a-dia. 

Eros e Logos apartados: vícios e devaneios tidos como destrutivos e subversores, em

contraposição ao “amor” e à “alegria” compactadas sob o molde médico-científico.

                  Há um intercâmbio anômalo entre um juízo estético absorvido pela moda, cinema

e design automotor, ao passo que critérios de funcionalidade objetivam discursos acerca do 

‘amor’, da ‘liberdade’, da ‘saúde’ e da ‘felicidade’, possibilitando uma moralização do “bem-

estar” a partir dos assédios anatômicos do mercado de consumo e os geneticismos das 

ciências da saúde. Estaríamos a nos refugiar sob o moralismo da perfeição e pureza, segundo 

as filosofias fast-food polvilhadas em almanaques de bolso? Quanto a isso, HORKHEIMER 

(1976), embora sob o contexto da Segunda Guerra Mundial, lança uma provocação que 

permanece bastante atual: 

13 Cf. Michel Maffesoli. A Parte do Diabo, p. 124. 
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Hoje há uma tendência geral para reviver as teorias da razão 
objetiva do passado, a fim de dar algum fundamento filosófico à 
hierarquia dos valores geralmente aceitos (...) Juntamente com as
curas espirituais pseudo-religiosas ou semicientíficas, o 
espiritualismo, a astrologia, as amostras mais baratas de filosofias
do passado (...) são recomendadas para uso moderno. (...) Sua 
revivescência, portanto, é completamente artificial: serve apenas 
para o propósito de preencher uma lacuna. As filosofias do absoluto
são oferecidas como um excelente instrumento para nos salvar do
caos (idem, ibidem: 72).

                  Na carona da citação, podemos desenvolver, juntamente com Giddens14, a questão 

do vício na vida moderna. Através da dissolução das tradições, lidamos com uma certa 

‘descontextualização’ dos alucinógenos, outrora usufruídos em específicos rituais. Os ritos e 

mitos preenchiam os momentos de êxtase e prazer para além dos discursos acerca da 

dependência química e da compulsão, estando sempre tais momentos situados no fervor do 

‘estar-junto’ e nas crenças compartilhadas comunitariamente. Agora, o fumo, o álcool, os 

alucinógenos, as neuroses e as manias existem por si só, e o homem, antes de se deparar com

o imperativo da tradição ou da divindade, esbarra-se contra ele próprio: nenhum “obstáculo” 

entre ele e o prazer, a não ser pelas meras coações por meio de campanhas educativas nos 

discurso de “conscientização”.

                  A tradição não mais justifica o usufruto de certas substâncias e práticas rituais,

restando o homem desnudo ao se enveredar no delírio, na excitação e no “descontrole” 

proporcionados por situações, ambientes e substâncias que o deixam emocionalmente efusivo. 

Mais do que tachar como dependência química comportamentos vistos como auto-destrutivos 

ou transgressores, à medida que a ‘vide-bula’ das tradições, enquanto modelo de 

sociabilidade, esvai-se, o indivíduo é então convidado a preencher os seus próprios 

referenciais biográficos. Os conceitos de saúde e corpo imbricam-se frente ao potencial de 

autonomia do sujeito que passa a se (re)conhecer, seja na explosão emotiva do “fora-de-si” ou 

sob o recuo da  introspecção.

                  A partir daí, se um ideal de saúde se reveza entre os contextos do

mítico/divino/cultural e o da dedução/cálculo/otimização numa sintomática racionalização 

condizente à saúde, ao cuidado de si e à qualidade de vida, há um efeito programado do 

consumo de substâncias químicas em nome do prazer, da liberdade e da imaginação,

conforme o destaca LÉVY (1987). O atual paradigma do cálculo e da informatização vem

transformando os princípios da satisfação e da euforia – outrora a ser compartilhados

14 Cf. Anthony Giddens. A Modernização Reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna, 1997, 
pp. 85-93. 
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socialmente de forma ritualizada, sacralizada ou mítica – em possibilidades de 

potencialização do prazer, do gozo, da inventividade e da transgressão em nome do indivíduo. 

Nesse caso, o corpo assemelha-se a uma máquina movida mais pelas conseqüências 

alucinógenas ou bioquímicas do que necessariamente pelo círculo social que rodeia este corpo 

e interage com ele; tem-se apenas o prazer auto-suficiente, a euforia introspectiva e a 

inventividade conturbada pelo imediatismo de impulsos neurofisiológicos. Em razão disso, “a

gente não pode comparar uma forma mais tradicional da embriaguez, as drogas de uso ritual 

e o conhecimento das virtudes mais simples ao consumo e à fabricação massivos de 

substâncias cada vez mais específicas a comandarem de forma direta e sistemática o humor”

(idem, ibidem: 221 – nossa tradução). 

                  Acerca dessa programação bioquímica do corpo às custas da instantaneidade e da

agilização do prazer, diversas são as correntes teóricas expostas por PARKER e AUERHAHN 

(1998) nas relações entre drogas lícitas e ilícitas e a violência. Mantendo-se sempre à esquiva 

das explicações reducionistas advindas de causas farmacológicas15, os autores primam pela 

dimensão social presente numa cultura juvenil, no mercado de consumo, na marginalidade e 

exclusão, nos princípios de competitividade e em certos valores tradicionais – dentre eles, o 

cultivo da virilidade, da agressividade, da masculinidade e a repressão sexual – que, em

conjunto, contextualizam os fenômenos da violência e o comportamento do indivíduo sob o 

efeito de substâncias tóxicas ou alucinógenas. 

                  Analisando as propriedades farmacológicas de diversas drogas ilegais, o intento do 

artigo era demonstrar que não havia nenhuma relação entre os impulsos de violência e os 

efeitos neuropsíquicos das drogas, e sim entre uma cultura da violência, uma identidade 

juvenil e o comércio de drogas. Portanto, ao longo do estudo, vão sendo rejeitadas inconclusas 

“escavações” de fundo bio-sociológico em busca das causalidades genéticas, bioquímicas e 

neurológicas no uso da violência, nas transgressões e na sociabilidade juvenil, sendo esta 

última, em muitos casos, institucionalizada no uso da força, na exibição do poder, na 

agressividade e no consumo de drogas.

                  Evidenciando uma saliência estatística na relação entre álcool, cultura juvenil e

violência, em detrimento do baixo indício por parte das drogas ilícitas, os autores evocam

uma explicação do já “clássico” diagnóstico social da quebra do constrangimento ativo – 

15 O autor, ao longo do artigo, destina uma parte de suas análises, comumente de ordem cultural e econômica, a 
uma demora sobre cinco tipos de substâncias químicas tidas como drogas psicotrópicas. Dentre elas, encontram-
se as anfetaminas, a cocaína, a heroína e a penicilina. Tal “desvio” de análise por parte do autor deve-se à
posterior averiguação científica de que tais substâncias, por si só, não são capazes de habilitarem
comportamentos agressivos no ser humano.
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representado pela instância individual do autocontrole – e do constrangimento passivo – 

referente aos princípios da normatividade social sobre o indivíduo. Dentre os espaços 

privados, semiprivados ou públicos que incitam a transgressão e a quebra da ordem, o estudo 

evoca o exemplo das minorias latino-americanas marginalizadas nos grandes centros urbanos 

norte-americanos. Um processo de identificação entre violência, álcool e o uso do tabaco, em

função da marginalização social, do mercado de drogas lícitas e dos valores subjacentes ao 

consumo dessas substâncias, deduzem que o “uso do tabaco era significativamente 

relacionado à delinqüência, enquanto que o uso do álcool e drogas ilícitas não foi tão levado 

em conta entre a população jovem de imigrantes latinos” (idem, ibidem: 304 – nossa 

tradução).

                  De uma forma geral, resumir a criminalidade e o usufruto de drogas à moldura

social da violência, do mercado, do Estado e da marginalidade social seria restringir o sentido 

atual do vício e da dependência química. Desse modo, antes de campanhas antitabagismo por 

parte de associações filantrópicas, da rebeldia dos ídolos musicais de décadas passadas 

condizente à cultura das drogas, ou das munições publicitárias oriundas das indústrias do 

cigarro e da bebida, ou, ainda, do ubíquo circuito do tráfico de drogas, hoje, mais do que 

nunca, nos deparamos com uma consciência do ‘eu’, da busca à interioridade e do cuidado de 

si.

                  Assim, ao enclausurarmos o sujeito ao papel de indivíduo latino-americano adepto

à cultura da violência e ao tabaco, ou concluirmos nossas análises sob a estridente relação do 

consumo do álcool com os casos de agressões físicas, deixaremos de lado a instância decisória 

do sujeito em meio a uma nova arena dos conceitos de corpo, saúde, vício e hedonismo. No 

artigo em questão, intitulado Alcohol, Drugs and Violence, diversas correntes teórico-

metodológicas inerentes a esta temática são refutadas ou redimensionadas, entretanto, o 

próprio conteúdo analítico da pesquisa arrisca-se a ficar detido às causalidades econômicas,

sociais e biomédicas. Se, como aponta o estudo, o consumo do álcool ou do cigarro flexibiliza 

algumas de nossas convicções morais, deveríamos, como contrapartida, rever a perenidade 

desse receituário moral na vida íntima do sujeito, ao invés de nos sobressaltarmos frente às 

possibilidades de quebra da ordem e da paz civil.

                  Afinal, segundo as reverências conclusivas do artigo, temos uma cultura de valores 

e identidades em torno do usufruto do álcool e do tabaco, e temos também os indícios 

publicitários da indústria da bebida e do tabaco, além de certas reações bioquímicas e 

neurológicas no organismo humano e, enfim, uma falta de “convicção moral” por parte do 

consumidor desses produtos. Para as questões em torno do sujeito em meio à saúde e aos 
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vícios, nos defrontamos com a objetividade dos estudos acadêmicos teórico-metodológicos,

os planos-de-ação governamental na esfera da saúde pública, as campanhas de esclarecimento

oriundas das associações médicas, além dos discursos morais dentro das tantas formas de 

crenças e autoridades religiosas. , Enfim, resta-nos responder qual a real relação da auto-

estima, da saúde e do prazer contida em meio às categorias de análise da juventude e das 

drogas legais e ilegais. 

3.3. A percepção moral no consumo de drogas lícitas entre a transgressão e os meros 
rituais de lazer.

                  Sob qual contexto se interpola a saúde e o bem-estar dentre o consumo de drogas

lícitas nos bares? Mas, afinal, o que definir como “bar”? Antes de tudo, afora o circuito dos 

restaurantes nos quais certos grupos, atravessados por compromissos familiares, conjugais ou 

de trabalho, se reúnem para almoçar, jantar ou discutir assuntos práticos durante a semana,

como bar definimos o espaço no qual se trava uma maior variância de vínculos, seja de 

amizades, paqueras, namoros, freqüentadores solitários, happy-hours entre os colegas de 

trabalho ou demais pessoas que passam a se conhecer naquele instante. Essa variância de 

vínculos se dá justamente por uma postura mais informal, estendendo-se seja no consumo

mais generoso e despreocupado de bebidas alcoólicas, no usufruto do cigarro sem os cerceios 

ou desconfortos dos ambientes fechados, dos locais de trabalho ou dos círculos familiares, nas 

manifestações de alegria ou tristeza de forma mais extrovertida, nas conversas mais íntimas

sob tons menos privativos, ou  nos horários de chegada e de saída mais flexíveis e burláveis, 

ou ainda onde na oportunidade de saborear tira-gostos em substituição aos rituais alimentares

dos almoços e dos jantares.

                  Nesses locais se observam formas de sociabilidade mais espontâneas por conta da

cerveja, das relações de namoro e de paquera, da intimidade em meio aos amigos ou do fervor 

de certos torcedores deparados com o futebol na TV. Grupos, duplas, casais ou ébrios 

solitários comparecem às mesas, em locais abertos ou semi-abertos, para se esquivarem das 

trivialidades  nos almoços, jantares ou lanches, onde tanto se põem assuntos fáticos de causa

& efeito e de prazos & cobranças. Há, nos bares, o critério das companhias com as quais as 

pessoas se sentem menos coagidas por laços profissionais, familiares, conjugais, religiosos e 

de estudo. Daí, simplesmente fluem as baforadas, os goles, os xingamentos, as confidências e 

as gargalhadas.

                  Com fins de esclarecimento, os freqüentadores entrevistados foram escolhidos 

segundo o perfil de intimidade com tais lugares, pois não bastava somente alguém chegar, 
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seja só ou acompanhado, e tomar um gole de cerveja para que se abordasse tal pessoa sob a 

categoria de público freqüentador dos bares. Portanto, de acordo com a desenvoltura dessas 

pessoas nesses espaços, o tempo de permanência e a quantidade de cigarro ou bebida 

alcoólica consumida, avaliou-se a compatibilidade desse indivíduo com as intenções de nossa 

pesquisa.

                  Nos bares, percebe-se uma clientela heterogênea quanto ao sexo, embora seja mais

comum a presença de grupos de indivíduos do sexo masculino e casais do que 

necessariamente grupos ou duplas do sexo feminino. As diferenças entre as gerações também

são muito perceptíveis quanto aos hábitos, pois, quanto maior a faixa etária dos 

freqüentadores, maior então a afinidade ao cigarro e à bebida. Uma certa ‘etiqueta boêmia’

preenche muito uma geração entre seus quarenta, cinqüenta e sessenta anos e, portanto, 

haveria entre esse último público uma forte identidade em relação aos gostos musicais, à 

nostalgia das conversas e às experiências de vida mais afins ao (e compartilhados dentro do) 

espaço dos bares. Assim, a assiduidade dos clientes com mais de trinta e cinco anos se faz 

mais notória, assim como a despreocupação por parte destes com os males do fumo e da 

bebida. Talvez o público mais jovem cometa seus exageros e suas transgressões quanto ao 

consumo de drogas lícitas e ilícitas, porém, isto se dá em outros locais que não 

necessariamente dentro das fronteiras dos bares e botequins. 

                  Uma preocupação com a saúde em termos fisiológicos, os clichês da boa-forma

estética e os beneméritos pessoais e clínicos do relaxamento mental tomam fluxos ambíguos

nos bares noturnos, estendendo-se desde o consumo de tira-gostos mais extravagantes até uma

maior tolerância quanto ao hábito do fumo e à ingestão de bebidas alcoólicas. Nos bares e 

botequins fica difícil discernirmos atitudes dentre as escalas da extravagância e do 

comedimento: o beber socialmente e o embriagar-se; quem fuma esporadicamente, à guisa da 

ocasião, e o fumante compulsivo; os petiscos mais lights e os tira-gostos gordurosos; os 

momentos ‘burocráticos’ dos happy-hours e das confraternizações e as farras pela madrugada

adentro; as saídas convencionais sob horários-padrões nas noites de sexta, sábado e nas tardes 

de domingo e as bebedeiras de caráter ‘extraordinário’ nas noites de segunda-feira ou demais

dias “úteis” da semana. Constatamos tais ambigüidades enquanto fuga tanto dos 

compromissos semanais quanto da assepsia fisiológica apregoada pela medicina estética e 

pelos nutricionistas. Entretanto, não pretendemos aqui alardear uma cisão entre a ‘geração-

saúde’ das academias de ginástica e musculação e a ‘geração-dos-vícios’ presente nas mesas

de bar.
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                  Em rebate a essa cisão, vemos que o ideal de saúde no cuidado de si e na noção de

bem-estar é tão modulável e móvel quanto à facilidade com a qual o mesmo jovem que 

freqüenta a academia nos dias da semana vai aos bares nas sextas e nos sábados. 

Aparentemente, estamos longe dos problemas do alcoolismo e da popularização do cigarro 

dentre esse público jovem de faixa etária entre 20 a 30 anos. Estes jovens, na 

contemporaneidade, se vêem menos envolvidos por uma cultura do bar à mercê do 

romantismo, do erotismo, do sofrimento amoroso, da boêmia, da melancolia e do consumo de 

drogas lícitas e ilícitas, os quais, outrora, traduziam posturas de intelectualidade, charme,

liberdade e maturidade, ou então comportamentos remetentes ao estilo Maio de 68 e à 

Geração James Dean, como a virilidade, a revolta, a auto-detruição, a indisciplina e o sexo. 

Tais “patentes” não são mais exibidos às custas de baforadas, de porres homéricos, do 

consumo de drogas ilícitas ou de exibições públicas de melancolia e sofrimento nos balcões 

de bares decaídos. 

                  Atualmente, através das campanhas ligadas ao marketing social, à opinião pública

e à sensibilização para com a vida, o jovem estaria se desvencilhando desses nostálgicos 

fetiches e, dessa forma, entrariam em cena outros critérios a fim de que esse mesmo jovem

recorra às drogas lícitas como formas de lazer, identidade e entretenimento. Em suma, se não 

há mais ‘fetiches’ em torno, por exemplo, do álcool, do cigarro, do lança-perfume e da 

maconha, é plausível a hipótese de que este indivíduo consulta a si próprio de forma mais

direta e íntima: “afinal, o que me faz adotar tal vício ou tal hábito de lazer, sejam dentre a 

musculação, a mera cerveja ou o hábito do fumo? ”. Enfim, estamos lidando com um

panorama de saúde e de bem-estar ímpar à medida que avistamos um perfil de juventude mais

distanciado das caricaturas históricas dos woodstocks, da rebeldia e dos ídolos da música e do 

cinema vitimados por overdose. Diante disso, uma profusão de subjetividade parece 

fundamentar o repúdio, a afinidade ou a mera tolerância referente à cultura dos bares, ao 

consumo do álcool, ao hábito do fumo ou, ainda, ao uso das drogas ilícitas, como o lança-

perfume e a maconha.

                  Hoje em dia, os hábitos de fumar e beber são vistos como débitos morais quando

usados para caracterizar (ou discriminar) um indivíduo ou o grupo no qual ele se insere. 

Contudo, a bebida, o cigarro, a maconha, o lança-perfume e o êxtase são exemplos de drogas 

bastante consumidas entre os jovens, independentemente se carregam consigo as categorias de 

drogas lícitas ou ilícitas. O interessante é que, conforme exemplos da bebida nas mesas de 

bar, da maconha nas festas mais alternativas, do lança-perfume nas farras carnavalescas e do 

êxtase nas boates de techno-music, muitas destas substâncias são razoavelmente
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sociabilizadas, ao invés de totalmente excludentes. Sob ocasiões particulares e ao som de 

dado ritmo musical, o cultivo de certos vícios visa reações de euforia ou introspecção 

concernentes a uma identidade de um grupo social.

                  No caso das drogas lícitas, o hábito de beber e de fumar nos bares tem uma

finalidade que não se restringe ao consumo do álcool e da nicotina. Claro que a dependência 

química, em muitos casos, vem a ser uma conseqüência, mas o que está aqui em jogo é o 

desenho das sociabilidades trazidas aos espaços de lazer compreendidos nos bares. Por mais

que haja um tributo às palavras-chaves do health e do fitness, os jovens brasileiros manteriam

uma dinâmica fugidia entre as recomendações médico-nutricionais e o desfrute da euforia, do 

excesso e do prazer.

                  Nos bares, em particular, quando há um público ambivalente entre a geração

adepta à identidade boêmia que mantém freqüência assídua a esses espaços e, em

contrapartida, os grupos de jovens facilmente embalados pelo ecletismo de ritmos musicais e 

interessados nos ‘ficas’ e ‘rolos’, além de esporádicos usuários do tabaco e desatentos à 

preferência por tipos de bebidas. Até um certo ponto, tais sintomas aparentam triviais e/ou 

relativos, todavia, ao discernirmos um público inclinado à boêmia e um perfil de público 

‘jovem’, não necessariamente estaríamos demarcando, sob podas etárias, as visões-de-mundo

e experiências de vida dos freqüentadores dos bares. Através desse mapeamento das condutas

& preferências, pretendemos explicitar as gradações acerca do ideal de saúde e da questão dos 

vícios onde, a partir do uso do cigarro, da bebida alcoólica, das drogas ilícitas e do desgaste 

físico e mental,  tingem-se os cambiantes matizes entre a elegância e nostalgia de uma

geração ainda cativada pela ritualização da identidade boêmia e as demais sociabilidades 

ecléticas e mutáveis de uma relativa geração de jovens com ares cosmopolitas.

                  Portanto, os usos e abusos de drogas lícitas e ilícitas e a freqüência aos bares são

remodelados dentro da geração atual de jovens envolvida pelas academias fisiculturistas, 

pelas campanhas contra o cigarro, os discursos do ‘beba com moderação’, o combate ao 

colesterol e à obesidade, o repúdio à dependência química, as tecnologias alimentares, a maior

diversidade para o lazer e entretenimento, etc. Todos esses fatores sensibilizam uma geração 

jovem acerca dos ideais de longevidade, estética corporal, boa aparência, a condenação do 

sedentarismo e da depressão, o medo da solidão e a necessidade do lazer e da diversão. Daí, 

diversas são as entonações acerca da saúde e do bem-estar, dentro das quais uma tendência 

vista socialmente como educativa apregoa a manutenção do ‘autocontrole’ e da ‘auto-estima’

a partir da valorização não só da vida, mas de todo um critério moral acerca da qualidade de 

vida.
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                  Nesse contexto, os vícios parecem contradizer exatamente um dos maiores valores

morais da modernidade ocidental: a individualidade e o autocontrole. A queda na dependência 

química estaria refletindo no ser humano a incapacidade de cuidar de si mesmo – desde 

noções básicas de higienização até os impulsos de agressividade – e, portanto, o dependente 

anularia sua individualidade ao requerer a ajuda e a piedade dos demais ou ao ser vitimado

pelo menosprezo e preconceito. Um maior horror pelas condutas sociais de despersonalização 

e vulnerabilidade do que, propriamente, dos danos físicos e neurológicos proporcionados 

pelas drogas. Essa primeira concepção negativa quanto aos vícios vem revestida dos critérios 

de sociabilidade e do domínio do indivíduo enquanto “tutor” de sua razão e de sua 

emotividade. O plano biográfico do êxito profissional, do reconhecimento social da 

singularidade do indivíduo e do fluxo de sociabilidade entre colegas, amigos e familiares

adensam uma carga de frustrações acerca do adepto das drogas lícitas e ilícitas, já que a 

dependência a algumas substâncias (a nicotina ou o álcool, por exemplo) ou dados hábitos (a 

neurose ou o jogo) anula o potencial de livre-escolha e de subjetivação quando o indivíduo 

vê-se psíquico ou quimicamente atado a algo exterior à sua vontade. Desse modo, o potencial 

biográfico do indivíduo parece um dos primeiros alvos a ser atacado nos discursos dos 

entrevistados, quando indagados acerca da nocividade do consumo das drogas legais e ilegais.

                  Opiniões se estendem desde a tolerância quanto ao fumo e à bebida alcoólica, da

crítica à dependência química pelo uso de medicamentos, da recusa total a qualquer tipo de 

substância alcoólica, tóxica ou alucinógena, dos prejuízos morais causados pelos adeptos ao 

cigarro, da parcimônia quanto ao uso da maconha, etc. Seja às custas das coerções da lei, da 

corrosão dos laços sociais e afetivos, dos prejuízos fisiológicos e psíquicos ou do fracasso 

profissional e financeiro, tais contrapontos são empregados como justificativas para 

recriminar e refrear a questão da dependência química. Conseqüentemente, os discursos 

apelam para ameaças e chantagens exteriores ao indivíduo acerca dos vícios. O mal que o 

viciado faz a si mesmo – a quebra do valor do amor-próprio –, o mal feito aos outros – a 

quebra do autocontrole e da responsabilidade individuais – e a afronta às noções 

institucionais da ordem e da hierarquia – a quebra das sanções sociais e morais – agregam

essas três instâncias através das quais ecoa o vício referente ao álcool e ao tabaco, por 

exemplo. Fica-nos uma questão: afinal, nos argumentos dos entrevistados veríamos a idéia de 

‘algo’ – de fonte subjetiva – que justifique o apelo aos vícios ou de ‘algo’ – de fonte 

institucional – que é incomodado pela recorrência ao vício?

                  O cigarro foi a droga lícita que mais suscitou incômodo e intolerância, e tanto nas

falas dos jovens adeptos às academias como também os mais inclinados às idas aos bares. 
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Talvez porque o tabaco evidencia mais insistentemente o desconforto da dependência 

química, já que pode ser consumido a qualquer momento e (ainda...) em muitos lugares. Tanto 

a presença pública do fumante como também as relativas oportunidades para o consumo do 

tabaco – sendo moralmente inviável para um alcoólatra ou um consumidor de maconha ou 

cocaína, por exemplo – tornou tal droga uma evidência marcante da morbidez da dependência 

química, seja dentre as alegações das doenças cancerígenas, do mau exemplo às crianças, da 

perda da potência sexual e da disposição respiratória, dos riscos sofridos pelo fumante-passivo

ou do fumante “mal-educado”. O cigarro é portátil, legalizado, de alto potencial de 

dependência química e não deixa o indivíduo ‘fora-de-si’; portanto, tais fatores conjugam-se

para que tal droga seja consumida tão abertamente. A sensibilização para com a saúde e o 

bem-estar alveja a indústria do cigarro como ameaça potencial devido à tolerância social e 

moral do fumo em diversos espaços e ocasiões, ao contrário de boa parte das drogas ilícitas, 

confinadas à clandestinidade ou às situações específicas, e à bebida alcoólica, somente

consumida em locais ‘moralmente’ apropriados (boates, bares, restaurantes, etc.). 

                  Nos bares, há uma maior aceitação e até simpatia pelo consumo de certas drogas.

Em contrapartida, uma projeção de vida saudável parece justamente concatenar idéias entre a 

‘higiene mental’ e as sociabilidades viáveis no usufruto do lazer. Diante disso, um imaginário

dos jovens em torno da saúde se entrelaça com uma concepção estreitamente pessoal do viver

bem, isto é, se o entrevistado apreciar a ida aos bares e botequins para saborear umas cervejas, 

uma dúzia de baforadas e uns petiscos, então, ele certamente colocará tal hábito de lazer como

saudável ao seu corpo e sua mente, desde que praticado com moderação. Essas atitudes de 

ingerir bebidas alcoólicas e experimentar tabaco, além de comer uns tira-gostos, dentre 

frituras, carne vermelha e sal, não se “encaixotam” nas vozes dos especialistas em

dependência química e em nutrição, por exemplo. Tais atitudes passam desapercebidas quanto 

às taxas de nocividade, onde práticas condizentes ao próprio corpo e à saúde do jovem, muitas

vezes, se separam dos discursos anexados às campanhas médicas e educativas. Não estamos

no ápice do narcisismo ou da “geração-saúde”, pois cuidar bem do corpo significa também

poder usufruir dele, ao invés de resguardá-lo. Uma idéia mais pragmática da saúde está em

poder gastá-la nos momentos apropriados, por isso, constatamos que há, entre os jovens mais

adeptos aos bares, uma impressão de que nunca perdemos totalmente a saúde e que a mesma

sempre se encontra em construção e em movimento: ao fumar, ao beber e ao perder noites de 

sono, arrisco minha saúde e fragilizo meu corpo, mas sempre com a idéia de que, se há uma

dimensão orgânica a ser cuidada e mantida, há também uma instância do humano em busca 
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do prazer e do bem-estar. Até aí, traduzimos movimento e oscilação, ao invés de um conceito 

estático da saúde sob as matizes do bioquímico e do fisiológico.

                  Fuga dos compromissos da semana, formulações de diálogos e gesticulações mais

lúdicos e espontâneos, cenário propício ao namoro e às paqueras; exercícios de sensualidade, 

de descontração, de relaxamento e de intensa sociabilidade confluídos no ambiente dos bares. 

Todavia, seus freqüentadores fazem o quê durante a semana? Eles se preocupam com a saúde 

em termos de alimentação, higiene mental, boa-forma corpórea e prevenção de doenças?

É pertinente conferirmos, por parte dos entrevistados dos bares, algumas

lamentações à espreita por parte do consumo de bebidas alcoólicas, do fumo, das noites em

claro em farras e do abandono da prática de esportes. Contudo, em prol de uma idéia de saúde 

no cotidiano desse público mais específico, há o rebate sob a forma de alguns argumentos

paliativos que mencionam um otimista diagnóstico médico, um consumo moderado de 

bebidas alcoólicas, um controle do número de cigarros por dia ou os exercícios físicos mais

simples e adaptáveis à pressa do dia-a-dia. Arrependimentos, ironias, ressalvas e críticas se 

interpolam nos discursos a ponto de afetarem uma linearidade das idéias acerca da saúde. Ao 

invés de uma narrativa sobre saúde e modos de conduta saudáveis, o que se escuta é uma série 

de contra-argumentos a ponto de tentar legitimar dadas condutas ligadas aos vícios legais. No 

caso dos jovens freqüentadores dos bares, tais falas foram recheadas com reviravoltas quando 

convocados defronte ao receituário de saúde na contemporaneidade. Quebra da dieta 

alimentar, o ato de ‘beber-e-fumar’, a tolerância quanto algumas drogas ilícitas, a confissão de 

que não há como largar o vício do cigarro, enfim, diversos enfoques se amontoam, a ponto de 

‘justificativas’ pelo uso ou tolerância de certos vícios virem imediatamente acompanhadas por 

‘reprovações’ dos mesmos sob o espectro da lei, do marketing social, do conhecimento

médico e dos exemplos de vida de pessoas próximas.

                  Por vezes, nos deparamos com contradições, embora estas sejam expostas de uma

forma mais compreensiva, já que a saúde é aqui destrinçada como possibilidade infindável de 

cura, de bem-estar e de higiene sem que, necessariamente, se atinja um optimum da assepsia, 

da felicidade e da longevidade. Os argumentos em torno da saúde, do cuidado de si e do 

reconhecimento acerca do seu próprio corpo trazem, dentre tais discursos, essa efusão de 

idéias nem sempre alinhadas à forma dominante de moralização da vida, da dor e do 

sofrimento. Um discurso heterônomo, tão fértil nas políticas governamentais e na medicina,

tenta extrair a dor e o sofrimento como se estes fossem meros intrusos em meio à nossa 

condição bio-antropológica. Aliviar a dor e o sofrimento é uma atitude plausível e louvável, 

mas, como base numa série de depoimentos coletados entre os jovens que assumem alguns 
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vícios lícitos, os recortes de bem-estar e de saúde são irregulares e humanamente acidentados. 

A saúde não vem a ser medida numa escala de zero a dez, mas sim segundo as latitudes sócio-

culturais e longitudes psico-afetivas. Por vezes, tentar lidar com os vícios é humanamente

compreensivo, mais do que propriamente reprová-los e temê-los.

                  Certos hábitos ou vícios refletem inconstâncias e oscilações de ordem subjetiva

que desvirtuam quaisquer objetivos de campanhas anti-tabagistas ou de “conscientização”. 

Então, como “salvar” esses jovens dos vícios destrutivos do álcool e da nicotina? Não que 

sejamos espectadores passivos frente aos males do câncer, do tabaco e do alcoolismo, por 

exemplo, todavia, termos como ‘salvar’ e ‘evitar’ advêm de um vocabulário profundamente

institucionalizado por meio do Estado, da medicina ou da Igreja, e, portanto, tais inquietações 

acerca da “salvação de vidas” ou de “evitar o mal” não mais adentram o plano de auto-

avaliação do sujeito, pois, seja através da ginástica ou em bebedeiras, este sujeito se convence 

cada vez mais de que sabe o que quer, mesmo que, do ponto de vista estatístico, religioso ou 

moral, ele esteja “errado”. Na verdade, ao invés do cometimento de ‘erros’ ou de ‘malefícios’,

vem havendo um gradativo deslocamento e inadequação dos sentidos entre o sujeito, que olha 

para si e prediz sua intimidade, e o indivíduo alvejado institucionalmente por crenças, valores 

e estereótipos. Finalmente, é esta a questão a ser destrinçada no nosso último capítulo.
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4. A saúde e a subjetividade para além das entranhas genéticas e da 
institucionalização médica.

4.1. Referenciais da vida e da saúde no equilíbrio entre homem e natureza, na 
sociabilidade e na angústia bio-antropológica. 

                  Aprofundando-nos numa leitura de FOUCAULT (2001), na askesis grega, o Outro

da natureza adentra no exercício da dietética numa relação reflexiva entre o orgânico, a 

subjetividade e o social. As instâncias do clima, da alimentação sem excessos, dos exercícios 

físicos e da temperatura do corpo, sejam nas práticas esportivas e guerreiras, no 

relacionamento sexual ou na cidadania político-democrática, convergiam-se a toda uma

conduta social na qual a luxúria, a gula, a enfermidade, a fraqueza e o efeminado, longe de 

serem taxados como condutas subversivas sob o rigor de códigos morais, eram evitados em

prol de uma arte do comedimento. Nessa virtude da temperança intercalavam-se o corpo, a 

alma, os desejos e a política, os quais congregavam o corpo humano e sua pulsões sob os 

interesses maiores da democracia e do bem-comum. O desejo, aqui, não deve ser incorporado 

por meio de uma racionalidade instrumental de meios e fins, mas de uma razão enquanto 

autocontrole e cultivo dos prazeres, imersa entre a potência e a ameaça, isto é, o fruto do 

excesso enfurnado na condição animal do homem.

                  Enfim, permeamos nossas colocações numa tentativa meta-teórica de 

compreensão da natureza e da vida disjuntas entre a exterioridade (o Outro) e um

construtivismo social (re)significando o natural e o humano1. A partir daí, deparamo-nos com

os rígidos limites da teoria social contemporânea na reflexão ética sobre o humano, o social e 

o natural num modelo científico truncado por fissuras disciplinares, os quais ora 

sobrecarregam explanações antropocêntricas das ciências humanas, ora destrincham química

e matematicamente a subjetividade humana sob teoremas das ciências tecnológicas.

                  Os crescentes (des)(re)ordenamentos modernos na complexa malha social cedem

frestas ao que MORIN (1999) define como feedbacks positivo e negativo. Assim, o autor 

observa não somente a estampa entre vetores progressistas dominantes e valores saudosistas e 

reacionários, mas, antes de tudo, identifica-se uma contumaz exumação dos arcaísmos que 

pontuam os intervalos de crises e incertezas frente ao ideal de crescimento econômico e 

1 Cf. Mick Smith. The Face of Nature: Environmental Ethics and the Boundaries of Contemporary Social 
Theory, 2001. As maiores inquietações deste artigo foram mencionadas no primeiro capítulo, contudo, numa
rápida revisão, o autor discute o panorama da ética, estando esta distendida e disjunta dentre as esferas do 
humano, do social e do natural, a ponto de se problematizar as formatações morais em torno da vida que se 
incompatibilizam em meio às instâncias dos direitos humanos, da consciência ecológica e da busca de si sem
quaisquer mediações valorativas.
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modernização. Nem categorias de ‘positividade’ ou ‘negatividade’, mas, tão-somente,

contratendências que consistem em sociabilidades neotribais, neonaturistas e neo-arcaicas.

Tais contratendências amortizam tais convicções de positividade e negatividade através da 

insurgência de práticas esotéricas, dos receituários de auto-ajuda reavendo filosofias orientais, 

além de superstições, tratamentos medicinais alternativos, produtos alimentícios sempre mais

‘verdes’ e silvestres, prática de exercícios físicos e atividades esportivas e uma apologia ao 

lazer. Como isso, uma ‘naturalização’ das sociedades capitalistas, portanto, blefaria sobre a 

constância da biotecnologia médica, da agilidade informacional e os efeitos da 

instrumentalização do corpo pelo trabalho e pelo consumo.

                  Morin aponta, dessa forma, uma flexibilidade com relação aos ideais de progresso

e retrocesso, onde valores ligados ao neo-arcaismo e ao neonaturismo ascendem a uma

demanda individual, cabendo ao indivíduo uma adoção de padrões tradicionais e naturais que, 

todavia, não anulam direcionamentos de produtividade, tecnicismo e credibilidade científica.

O autor observa algumas relações destas contra-tendências com a estrutura sócio-econômica

estabelecida e, por isso, pode-se supor que a invasão de um neo-arcaismo dá-se no plano da 

escolha individual em meio ao seu cotidiano, sem maiores contestações à ordem social 

produtiva e otimizadora. Se tais neoarcaísmos ou contra-tendências decorrem em vista das 

preocupações de ordem ecológica e da crise paradigmática do ideal de progresso, em

contrapartida, estratégias de consumo e disciplina apoderam-se dessa suposta ‘marcha-à-ré’

do positivismo e da industrialização dentro do espaço urbano. A esquizofrenia, o vício, o 

stress, a paranóia e a compulsão continuam ilustrando o dia-a-dia citadino, mas agora os 

indivíduos usufruem de métodos preventivos através de colônia de férias, academias

fisiculturistas, alimentações sempre mais nutritivas, preservação de áreas verdes, métodos de 

auto-reflexão e de relaxamento e as consultas psiquiátricas. 

                  Tais contratendências, da mesma forma que surgem como condição de 

alívio/refúgio ao homem moderno, estariam se (re)adaptando a um modelo vigente de 

produção e consumo ao se aliarem às estações da moda, aos índices nutricionais, aos planos 

de saúde, aos condomínios fechados com ampla área verde, às cirurgias estéticas e aos 

slogans do desenvolvimento sustentável. Por isso, ao invés de termos um movimento lúdico 

entre progresso e retrocesso, positividade e negatividade, conferimos uma afirmação de um

modo de vida urbano, onde técnicas estéticas adentram o corpo ao induzir a rusticidade, o 

sensível e o natural aos formatos dissimulados de conforto, praticidade, rejuvenescimento e 

salubridade. Afinal de contas, o artifício tecnológico e a sensibilidade estética teriam uma

reciprocidade lúdica diante da performance corporal e do ideal de saúde?
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                  As reflexões de Morin são datadas de 1975 e, portanto, tais “alternativas” da

rusticidade, da alimentação natural, do lazer e do neoesoterismo estavam ainda fervilhando 

sobre os clamores de uma cultura juvenil, do feminismo e da onda ecológica a diluírem o peso 

das leis de eficiência, objetividade e produtividade. Paradoxalmente, tais valores emergentes

cediam suporte ao homem moderno no sentido de que o lazer, as propriedades do saudável e o 

repouso o (re)adaptasse à rotina do trabalho e do lucro, isto é, teríamos aí o peso do nem lá, 

nem cá... Tais escritos da década de 70 ainda não permitiam um vislumbre das novas 

possibilidades no campo da técnica médica e da biotecnologia em assuntos de corpo, saúde e 

subjetividade. Apesar do autor tratar dessas contratendências e de uma subversão dos valores,

tais conceitos atualmente adentraram num plano institucional, ou seja, este retorno ao natural 

e ao primitivo tomou desenvolturas previsíveis e legítimas em termos de contemporaneidade.

                  Portanto, passando a vez ao BECK (1997), o autor tenta diagnosticar uma

modernização reflexiva que vem dando seus contornos a uma sociedade global. A questão da 

individualidade intervém no cotidiano ao coibir o indivíduo à escolha de uma biografia 

singular e, antes e tudo, acima de quaisquer desígnios familiares, deveres patrióticos, 

instabilidades econômicas ou anseios político-ideológicos. “Por isso,“individualização” 

significa que a biografia padronizada torna-se uma biografia escolhida” (Beck, 1997: 26). 

                  O conteúdo maciço e institucional da política vem sendo amortecido pela realidade 

cotidiana reservada à esfera da subpolítica. Assim, vemos uma ascendência dos movimentos

de contestação da sociedade civil articulada desde a atuação do terceiro-setor, os diversos 

movimentos sociais, a opinião pública sincronizada com os últimos acontecimentos, o 

redimensionamento ecológico em prol do desenvolvimento sustentável, o direito de escolha 

em meio a uma cultura de consumo e, enfim, as fronteiras sentimentais e íntimas que 

singularizam o indivíduo. Tudo isso faz com que os referenciais ligados à saúde, ao bem-estar

e à qualidade de vida coincidam com as antigas utopias político-partidárias do igualitarismo,

da fraternidade, da liberdade e da dignidade e, portanto, estamos a presenciar o que o autor 

supõe ser uma democratização dos valores humanos, em detrimento ao inflexível regime

democrático representativo dos interesses de grupos e porta-voz da ciência e do 

desenvolvimento.

                  Todavia, em detrimento a esse teor ‘reflexivo’, o institucional na ciência, na

religião, na economia e na política ainda proclama como se deve proceder diante do modelo

democrático mais rentável, sobre quais assuntos se dará imparcialidade da mídia ou o que será 

privilegiado na discussão sobre tecnologia alimentar, resguardando-se o prestígio intelectual 

do elitismo científico e os investimentos multimilionários dos núcleos empresariais. A 



97

sociedade civil, de uma certa forma, encontra-se na defensiva, embora concordemos que 

certas articulações não deixam de ensaiar direcionamentos pertinentes às políticas públicas, à 

noção do cuidado de si, aos movimentos sociais, à preservação ambiental, à opinião pública e 

à instantaneidade da troca de informações.

                  Beck não se demora na análise de um domínio ético cambiante entre homem e

natureza. Na verdade, o autor destaca que os ecossistemas terrestres, outrora alheios e 

somente incorporados ao domínio humano por meio dos mitos, inclinaram-se às necessidades 

do homem e, se por um lado os movimentos ecológicos impedem ações destrutivas, todavia, o 

que se entendia por ‘natureza’ converteu-se a uma artificialização deste domínio sob a 

denominação de meio-ambiente. Equilíbrio, produtividade e sustentabilidade coexistem desde 

as campanhas publicitárias de reflorestamento por parte de empresas até a polêmica em torno 

dos alimentos transgênicos. Manifestações indistintas entre a saúde humana e o meio-

ambiente conduzem os alertas do câncer, das ameaças viróticas, das alergias crônicas e da 

poluição do ar e da água ao domínio privado. O ideal de qualidade de vida emerge e reforça-

se, favorecendo uma interdependência entre homem e natureza onde as ciências naturais 

passam a povoar os recantos do subpolítico na divulgação de descobertas científicas ligadas 

ao ‘natural / artificial’, ‘saudável / prejudicial’, ‘alimentação que rejuvenesce / medicamentos

de efeitos colaterais’. Vemos uma inversão quando a concepção de ‘negatividade’ passa a 

traduzir o que se entende por moderno e artificial, enquanto que o arcaico e o rústico vêm

acolhendo o homem moderno sem o remeter à integridade do mundo natural, selvagem e 

imprevisível, mas simplesmente conjugando artifícios humanos e a natureza exótica sob 

ambientes tripartidos entre o conforto do moderno, o saudável ao organismo e a rusticidade à 

esquiva das inflexíveis condutas sociais.

                  Com isso, o autor nos abre caminho não apenas às questões da subpolítica

grassada na vida comum, mas também à remodelação do ideal de saúde, à aflição moderna

pela qualidade de vida e, enfim, às transformações dos estilos de comportamento social, 

político e íntimo frente às novas territorialidades e valores referentes ao doméstico &

selvagem, ao oportuno & ameaçador, ao natural & articial e ao moderno & rústico.

Se os desenvolvimentos da biologia e da genética continuam sendo 
implementados apenas como demanda do mercado, da
constituição, da liberdade de pesquisa e da crença do progresso 
médico, então o efeito cumulativo será, e não por decisão
parlamentar ou governamental, uma profunda mudança “genética” 
da sociedade, no sentido mais verdadeiro da palavra (idem, ibidem:
62).
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                  Nesse gancho com a discussão acerca da subjetividade contemporânea, PELBART

(2000) aborda as entranhas da intimidade insinuadas no mercado de consumo, na esfera do 

trabalho, nas flexibilizações institucionais e na ascensão das novas tecnologias 

informacionais. Desse modo, o capitalismo “cada vez mais (...) se atrela a requisitos 

subjetivos. Para trabalhar (...) na publicidade, na informática, na moda, mas talvez isso 

valha igualmente para o campo da saúde, e especialmente da saúde mental, (...) cada vez se 

requer mais a subjetividade de quem trabalha”.2

                  Tomando como base essas palavras do autor, qual a real proporção dessa

redescoberta da subjetividade sobre os campos da saúde, do corpo e da ‘saúde mental’?

Estariam tais enfoques entrelaçados num sujeito ciente do potencial de negociação de sua 

subjetividade  enquanto oportunidades, sejam elas profissionais, pessoais, amorosas ou 

corporais? Isto é, a partir de um certo ‘potencial de diferenciação’, o sujeito se revolveria à 

procura de seus talentos e de sua personalidade ao ver-se enquanto arcabouço de 

possibilidades, em detrimento à repetição e serialização fordista-toyotista da mão-de-obra que 

extraía do trabalhador tão-somente a força muscular e o exercício corporal? Diante disso, 

contemporaneamente, dentre os quesitos da privatização do ideal de progresso3 e da 

reapropriação do corpo na busca por estratégias de rejuvenescimento, longevidade e qualidade 

de vida, redunda o alto-relevo da criatividade, da iniciativa e da auto-estima que singulariza o 

sujeito, antes mesmo de asfixiá-lo sob a logomarca de ‘indivíduo’.

                  Quando a saúde tem sua estampa afixada na bandeira das gestões governamentais,

do mercado de consumo e da tecnologia médica, aí assistimos um ideal de salubridade que se 

expande para além de um  conceito de saúde legivelmente cerceado por biologismos clínicos 

e técnicas cirúrgicas. Revendo o fragmento da citação anterior, quando Pelbart põe, embora

de forma sucinta, que “talvez isso valha igualmente para o campo da saúde, e especialmente 

da saúde mental”, resta-nos apontar essa fresta em meio aos ininterruptos ensaios do autor: a 

saúde, a saúde mental, o corpo e a subjetividade coabitam-se ou sobrepõem-se?

2 Cf. Peter Pál Pelbart. A Vertigem por um Fio. Políticas da subjetividade contemporânea, 2000. Não nos foi 
possível identificarmos o número da página de tal citação, entretanto, esta pode ser localizada na Parte I,  no 
capítulo denominado Da Claustofobia Contemporânea, mais especificamente no subtópico Trabalho Imaterial – 
grifos nossos. 
3 Cf. Zygmunt Bauman, em sua obra Modernidade Líquida, 2001. O autor chega a essa privatização do ideal de
progresso ao se deter ao plano individual donde se dão as “justificativas” e “culpas” pelo fracasso dos projetos 
de vida. As grandes transformações econômicas, as correntes políticas e a moralidade estanque inviabilizam
atualmente um nível de compreensão desses contextos e dessas transformações, cabendo ao indivíduo a busca 
em si próprio pelo sentido da derrota, da exclusão, da marginalização e dos vícios.



99

                  Afinal, partindo de um ‘expansionismo-introspectivo’ de mercado, ou seja, desse 

mercado que atualmente se ‘expande-para-dentro’, enraizando-se na dimensão sensível do 

corpo e na (in)satisfação do consumidor, quais (re)interpretações advêm em torno do conceito 

de saúde? As clínicas estéticas, a dieta alimentar, a medicina natural e os exercícios físicos 

definem um patamar diferente daquele referencial de saúde segundo a tecnologia médica,

assim como as noções de jovialidade, de boa-forma e de sensualidade. Acreditamos que o 

próprio autor poderia inserir o campo da saúde mental na expressividade do sujeito dentro de 

seus vínculos sociais e uma maior consciência deste acerca de suas experiências e sua 

existência. Daí, por nossa conta, partindo dessas ‘modalidades’ de saúde e de bem-estar,

verifica-se um misto de introspecção das emoções e de exteriorização da corporeidade; do 

corpo visto enquanto amontoado de apetrechos orgânicos, sob uma lógica mecanicista, e 

desse mesmo corpo em congruência com a manifestação da vontade humana; dos tratamentos

voluntários de remodelagem corporal para fins estéticos e as cirurgias emergenciais por 

acidentes ou doenças; do envelhecimento que reporta ao receio da degradação fisiológica e a 

“terceira idade” revista como cultivo do potencial da longevidade e da intelectualidade. 

Dentre o envelhecer e o degenerar-se, o tratar-se e o embelezar-se, e o medicar-se e o curar-

se, pululam variáveis que se entrincheiram sob os ditames da medicina moderna, das 

estratégias publicitárias e do mercado editorial das obras de auto-ajuda trazendo as promessas

de potencialização da vida e a maximização das emoções, sejam num sentido pragmático e 

cotidiano ou ascendidos às altitudes do plano espiritual, mas sempre às custas de 

credibilidades acadêmicas e científicas por parte dos seus autores. 

                  De todas as formas, definem-se as fatias do mercado consumidor nesses pretensos

aumentos dos índices de expectativa de vida, além das “expectativas” de felicidade, de 

jovialidade e de cura. O conceito de saúde ergue-se como projeção, disseminando os mais

distintos referenciais em torno do sentir-se bem e do cuidar de si. Corpo, saúde, subjetividade 

e higiene mental, antes mesmo de exibirem domínios fronteiriços, se emaranham

confusamente. Os tratamentos médico-estéticos, as intervenções cirúrgicas, os planos de 

saúde, a literatura de auto-ajuda, a biotecnologia e as academias fisiculturistas cedem posturas 

institucionais segundo uma lógica social e econômica. Em contrapartida, os significados em

torno do saudável e do sentir-se bem revelam o plano subjetivo para além do fato da vida,

adentrando-se nas profusões das formas-de-vida 4.

4 Nesta nossa abordagem, tentarmos moldurar muito brevemente os conceitos do autor em torno do “fato da 
vida” e da “forma-de-vida”. A fim de uma pormenorização, consultar a subseção Biopolítica,  no capítulo da 
Parte II intitulado Direitos Humanos e Cyber-Zumbis.
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                  Das pesquisas biogenéticas, que julgam se aprofundar no cerne da espécie

humana, e da idealização moderna em torno da vida saudável, que julga apreender o 

consumidor-cidadão, sobressai uma construção subjetiva da saúde referente às condutas que 

conferem ou não um sentido ao sujeito. Não há possibilidades de “vida eterna”, “felicidade” e 

“perfeição” diante da decifração do código genético ou da extinção do consumo de drogas 

lícitas e ilícitas, pois, para além da cura de doenças ou de um maior controle acerca da 

dependência química, cada vez mais se relativiza a concepção de salubridade em meio ao 

desempenho corporal, à paz espiritual, à dimensão estética, à sensualidade, à intimidade e à 

sociabilidade. Entre a doença e a saúde, a vida e a morte, e o normal e o patológico, tais 

categorias se redefinem quando, outrora, as mesmas repousavam na hipnose da dualidade e 

simetria: antes, o que não fosse “morto” ou “inerte” era suficiente para se denominar como

“vivo”, ou que a “saúde” se definia enquanto ausência da “doença”, num sentido estritamente

fisiológico.

                  A intimidade e a interioridade são espaços onde a técnica médica e o rigor clínico

não adentram, pois cada vez mais cabe ao indivíduo se perceber “são” ou “doente”: do 

incômodo da febre à nocividade do amor-febril, do fisiologismo da doença ao ciúme doentio, 

da dependência química à compulsão ao consumo, da saúde enquanto disposição corporal à 

relatividade da saúde mental, das necessidades alimentares primordiais à anorexia das dietas 

de fins estéticos. Daí, desde as conversas despropositadas e rotineiras até as capas de 

renomadas revistas científicas, ouvimos ou lemos afirmações de que a introspecção e a 

solidão não são formas sadias de sociabilidade; que o stress e a depressão são as doenças da 

modernidade; ou que o corpo do esportista é somente saudável sob a condição de rígidos 

controles médico e alimentar, e que a bebida e o cigarro trazem o receio pela perda da saúde.

Tais são as projeções em torno da salubridade e da higienização na vida cotidiana, onde cada 

vez mais o indivíduo teme por não alcançar um patamar satisfatório de saúde; ou se dispõe a 

cultivá-la compulsivamente; a agredi-la sadicamente ou, ainda, sofre antecipadamente ao 

cogitar que um dia pode vir a perdê-la. Agora, para se averiguar o critério de bem-estar, o 

sujeito precisa exumar sua interioridade e se reapropriar de seu corpo. Em suma, a saúde é 

não apenas uma promessa de higienização biológica e disposição fisiológica, passando a soar 

como possibilidade.

                  Algo referente a uma volatização do ideal de saúde perpetra-se por meio do desejo.

Aspirações acerca da mente e do espírito tomam voz ao contemplarmos uma vontade sempre

maior de completude, felicidade e bem-estar humanos. DAVIS (2003) aborda essa nova 

cultura do desejo ao pautar as protuberâncias do stress e da violência canalizadas nos meios
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virtuais, nos contextos tecnológicos e estéticos e no cenário urbano. A radicalização dos 

fetiches sexuais e a erotização também acompanham esse relevo dos desejos humanos, onde o 

mundo do peso físico mensurável transmuta-se às dimensões das vontades metafísicas

espirituais. A recorrência às fontes extra-institucionais de religiosidade, crença e fé é outro 

ponto a partir do qual sistemas de cura alternativos tentam dar conta não mais do corpo, mas

sim do trinômio corpo-mente-espírito. Além disso, as tentativas de virtualização do corpo se 

costuram por dentre as próteses mecânicas, as cirurgias estéticas, a biotecnologia, os contatos 

afetivos e sexuais via internet e as projeções em cima da inteligência artificial. Cada vez mais

uma dimensão do invisível se insinua perante nós, e não necessariamente nos referimos a este 

‘invisível’ concernente aos planos do divino ou do sobrenatural, mas, tão-somente, às 

promessas tecnológicas de virtualização da vida condizentes à onipresença do pensamento e à 

abrangência do desejo. O usufruto do prazer como cura nos remete a um hedonismo sem

culpa nem perdão: as idéias e o desejo precisam ser excitados, ao invés de sobrecarregados. A 

vontade e o desejo predominam a ponto de estratégias de marketing ou divisões no mundo do 

trabalho não mais apreenderem tais esferas. Assim como o processo de  humanização da 

medicina, no qual cada vez mais se valoriza uma aproximação entre médico e paciente, 

especialista e leigo, ciência e magia, o mercado publicitário também vem percebendo um

novo contexto que inviabiliza os tão populares e superficiais dings, slogans e logomarcas que 

tão somente atraíam a atenção do consumidor por repetições e condicionamentos tecon-

estéticos. Segundo Davis, agora o mercado precisa ‘curar’ esse consumidor e vender a ele 

mercadorias recheadas de expectativas empáticas entre empresa, vendedor e comprador.

Relações humanas de reciprocidade e interdependência precisam ganhar terreno em meio aos 

anúncios publicitários, transações financeiras e o usufruto de mercadorias.

                  Se o sumo de tal obra pretende tão-somente uma nova estratégia a fim de golpear o 

sujeito em seu papel de consumidor em potencial, contudo, aqui não nos demoraremos ao 

criticarmos essa vertente de análise segundo as necessidades do marketing. Claro que, por 

essas linhas, estamos apresentando idéias ‘estratégicas’ de uma autora norte-americana

inclinada ao ramo da consultoria de marketing de empresas, e é exatamente por isso que faz-

se interessante vermos o quanto esta visão mais heterônoma da economia e das relações 

humanas, por meio do mercado publicitário, se debate contra a instância da autonomia

estampada pelo desejo e incompletude do sujeito. Segundo a autora, o fluxo atual tão em alta 

entre os ramos empresariais das bebidas alcóolicas, das academias, do entretenimento e dos 

cosméticos sinalizam uma mudança radical acerca não apenas das escalas de preferências do 

comsumidor por produtos da categoria A ou B, mas, principalmente, de uma mudança no 
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próprio critério de satisfação. O produto desejado não se atém mais à exclusividade da beleza, 

da funcionalidade ou do melhor preço, mas ao prazer íntimo e subjetivo que ele proporciona 

em termos de relações humanas. Com isso, para além do status e da compulsão propiciados 

pelo consumo, os sentimentos de confiança, segurança e tranquilidade relevam um

diagnóstico, por parte de uma consultora de marketing, o qual, por mais que este venha numa

contra-mão do fluxo epistemológico das ciências humanas, manifesta uma mudança no 

tratamento entre o especialista e o leigo, o anunciante e o comprador. Daí, nos deparamos

com a sintomática diferenciação entre o indivíduo, que é coagido a comprar e a fantasiar, e o 

sujeito que compra ou se  cura segundo critérios de escolha. 

                  Por aqui, apenas pretendemos realçar essa preocupação a ecoar desde as ciências

médicas, com todas as suas hierarquizações, especialidades e tecnologias, até o reduto da 

publicidade com relação às suas lógicas de consumo que vêm carecendo de reformulações.

Numa reviravolta, há um plano emergente do desejo, da intimidade e da subjetividade o qual, 

sorrateiramente, vem sugerindo fórmulas e estratégias, outrora de patente exclusiva à 

institucionalização econômica. Para além de uma nova ‘tendência’ de consumo ou ‘perfil’ de 

consumidor, uma outra realidade – a realidade de si – parece estar se consolidando. 

4.2. A satisfação, o lazer e a performance fisiológica entrelaçados na academia 
fisiculturista: a partir de onde compreendermos o sujeito, o cuidado de si  e uma idéia de 
saúde?

                  Ao abordamos as temáticas do lazer, do entretenimento e da diversão, por vezes

nos arriscamos a despencar numa generalização atemporal fundada em como o homem

moderno se socializa. O ato de se divertir ou de relaxar não teve sempre essa característica 

benéfica, saudável  ou financeiramente rentável. Assim, tanto concernente às academias

fisiculturistas com aos bares, prepondera uma cultura do lazer e do entretenimento imersos

numa cultura de consumo, nos ideais de qualidade de vida e de bem-estar, nas identidades em

prol da idéia de juventude e de rejuvenescimento e, por fim, na especificidade  de uma

sociabilidade urbana. 

                  Distanciar-se do trabalho para o desfrute de um dado tempo de repouso e de

congregação familiar e comunitária estiveram presentes em várias culturas e em circunscritas 

épocas históricas. Sobretudo, tais atos de distanciamento do trabalho preenchiam-se de 

significações em torno do sagrado e do profano por meio das Cerimônias Públicas, dos Dias-

Santos e dos Dias-Tabus, onde louvação, profanação e superstição se emaranhavam.

Alinhando-nos em RYBCZYNSKI (2000), se antes se trabalhava sem o compromisso dos 
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dias “úteis” da semana, os festejos também perduravam independentemente de prazos, 

lucratividade ou reputação profissional, pois estas noções não prevaleciam nas sociedades 

feudais e nem mesmo naquelas que já testemunhavam o  irreversível processo de 

industrialização. Datada de muito recente – em meio ao século XIX – a institucionalização do 

‘fim-de-semana’ tinha como principal intuito apregoar uma disciplina no usufruto do lazer a 

ponto que os dias prenhes de festejos, preces e tabus não ficassem esparramados ao longo da 

semana, tornando imprevisível um regime de trabalho e o gerenciamento dos momentos de 

lazer. Afinal, a expansão de uma economia industrial assim o exigia, já que o declínio de uma

sociedade agrícola não mais viabilizava a repartição do ano em períodos de plantio e colheita, 

de seca ou de chuva, comemorados freqüentemente com cerimônias, sacrifícios, danças e 

lutas.

                  O surgimento autenticamente inglês dos hoobies foi nada mais do que uma

tentativa de individualização de certas práticas de recreação e relaxamento, seja por meio da 

jardinagem, da leitura, do remo ou do ato de colecionar objetos, que pôde ser exercitado 

mediante a regulamentação do final de semana enquanto espaço de tempo dedicado às 

atividades afora da rotina do trabalho. Contemporaneamente, os feriados religiosos, as datas 

cívicas e os meros finais de semana não mais tentam prover diferenciações entre os rituais 

sagrados e profanos. As bebedeiras, os festivais populares, os jogos e o cinema, por exemplo,

eram práticas comumente distanciadas do domingo de abstinência, penitência e 

comparecimento aos eventos eclesiásticos. 

                  Rybczynski ainda coloca que, até a metade do século XX, muitos filósofos,

sociólogos e economistas se indagavam acerca da liberação dos ‘fins-de-semana’ para fins de 

divertimento, como se as massas não conseguissem tirar proveito nem religioso, nem

financeiro e nem cultural das folgas do trabalho. Os vícios, o ócio, o satanás e a violência se 

apossavam comumente dos discursos intelectuais e religiosos, pois até então havia uma

estrutura econômica e uma agenda política desavisada quanto às novas possibilidades do lazer 

e da recreação, sejam estas de forma  rentável, sagrada ou transgressora. 

                  No caso brasileiro, não se trata de resumirmos as comemorações públicas como

alegorias do ócio, da preguiça, da fidalguia e dos vícios que tanto influenciaram alguns de 

nossos historiadores 5. Assim como em outros países do mundo, inclusive a América do Norte 

5 Cf. Emanuel Araújo. O Teatro dos Vícios, 1993. A introdução da obra já traz a justificativa do título, a partir da 
seguinte citação: “Brasil, berço da preguiça, morada da pobreza e teatro dos vícios”. No capítulo intitulado A
Sociedade da Aparência, os subtópicos reafirmam a postura depreciativa deste historiador acerca do nosso 
passado colonial: ‘Horror ao trabalho’, ‘Festejar quanto possível’ e ‘O berço da preguiça’. O autor simplesmente
atribui a grande quantidade de festejos cívicos e religiosos, as comemorações populares e os cerimoniais por 
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e a Europa, os feriados devoravam uma generosa quantidade dos dias do calendário. 

Atualmente, temos um lazer desmembrado em férias, feriados santos, feriados civis e fins de 

semana, por exemplo, além de múltiplos espaços propícios ao lazer e à diversão – shoppings, 

academias de ginástica, universos on-lines, bares, etc. Todavia, como o próprio autor 

destacou, sondar os espaços e ritmos de entretenimento é uma tarefa infindável hoje em dia. O 

que nos resta acrescentar por aqui é a submersão das crenças e atitudes sagradas e profanas 

que se revestiram com outros trajes, pois, dentre as superstições proibitivas e os vícios 

tentadores, tínhamos um panorama do lazer comunitário cerceado pelas tradições e preceitos 

religiosos. Entretanto, desde a empolgante carnificina dos circos romanos em torno de leões, 

cristãos e gladiadores até o atual hábito de se exercitar numa academia fisiculturista, por 

exemplo, o entusiasmo e a euforia comungados socialmente são muito diferentes.

                  Hoje, o lazer vem mais pautado por horários, comportamentos, preços, cardápios e 

medidas. Antes de tudo, divertir-se é saudável; nem é mais uma atitude profana ou sagrada, 

familiar ou individual, mas simplesmente tida como benéfica e necessária ao indivíduo 

moderno, seja visando o exercício da criatividade, um maior potencial de produtividade no 

trabalho, uma interação social mais proveitosa ou o cumprimento de recomendações médicas.

Assim, o lazer e a recreação tomam ares alheios às penitências católicas, aos deveres 

patrióticos, às festa populares, às causas políticas ou marcos históricos. Apesar da 

institucionalização do fim de semana, das férias anuais e de certos feriados, é ao indivíduo 

que cabe atribuir simbolicamente a profanação ou sacralização dos seus momentos de 

divertimento. A princípio, o turismo, os hobbies, as bebedeiras, a leitura e a ginástica são 

formas de lazer que definem estilos e gostos pessoais, ao invés de vocações religiosas, 

pertenças comunitárias, filiação política ou deveres civil e militar.

                  O bar foi mencionado, repetidas vezes, como um local de oportuna sociabilidade

entre amigos e de usufruto das ocasiões de lazer. Além disso, outras “atrações” à parte fazem

do bar um marco em meio aos finais de semana entre alguns jovens, como, por exemplo, o 

futebol na tv, a possibilidade de flertes e de “ficas”, as músicas tocadas nesses ambientes, a 

bendita cervejinha ou a forma mais à vontade com a qual se desenrolam as conversas entre 

amigos. No contexto brasileiro, o ato de sair de casa nos finais de semana é bastante 

difundido, ao invés de formas de lazer mais individuais, como a leitura, a prática inglesa dos 

hoobies ou o compromisso on-line com jogos eletrônicos e salas de bate-papo.

parte de autoridades públicas a uma invenção tipicamente brasileira, anexando a preguiça à lista de outras
qualificações indesejáveis à nossa memória, como o hábito da sujeira, os atentados sexuais e as constantes 
quebras da lei e da ordem.
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                  Assim, os ambientes dos bares representam, ainda, uma grande possibilidade de

congregação e moldam um passatempo alheio à introspecção, à solidão e à privacidade. Claro 

que há os casos dos tão conhecidos bebedores solitários, porém, estes se enfurnam em cantos 

mais apropriados ao consumo desacompanhado de bebidas alcoólicas, cigarros e tira-gostos. 

Em caráter geral, os bares são espaços de conversas, contatos físicos, expressão mais aberta 

dos sentimentos e, inclusive, despreocupação quanto aos riscos, às condutas saudáveis, às 

dietas e às aparências. Contudo, nem todos esses espaços seguem tal descrição tão geral, pois 

cada vez mais este circuito de sociabilidades se anexam às demais formas de entretenimento,

em meio aos jovens, que apenas dedicam uma parte do fim de semana às mesas de bar. Há 

outros atrativos de divertimento que, de uma certa forma, “traem” as convicções em cima das 

quais certos jovens procuram os bares, como as boates, os shoppings, as praias, os 

restaurantes, as academias fisiculturistas, etc. 

                  Referente às academias fisiculturistas, percebemos um entrelaçamento das

variáveis da satisfação, do lazer e da performance fisiológica. Contudo, nesse contexto, a 

partir de onde compreendermos o sujeito, o cuidado de si  e uma idéia de saúde? Ir à academia

de musculação não representa um comprometimento com a ascese protestante, nem um

distanciamento cristão com relação às vaidades do corpo e, muito menos, um hedonismo

tresloucado. O exercício do corpo por meio do fisiculturismo reflete um uso social deste corpo 

a fim de obter reconhecimento e aprovação de dado grupo social, assim como o 

comparecimento ao bar para beber e fumar resulta de uma congregação por meio do 

compartilhamento da bebida, dos brindes, das conversas e da comida, por exemplo. Contudo, 

estamos tratando aqui de duas formas de lazer? Há a obrigatoriedade meritória do exercício 

muscular e dietético do corpo, assim como uma culpa pela ingestão de substâncias tidas como

maléficas, como o álcool e a nicotina?

                  No espaço da academia de musculação, os indivíduos são percebidos numa mescla

indefinida entre a satisfação, o lazer e o compromisso referentes ao corpo e à saúde. A 

satisfação se deve à sensação de ganho de massa muscular, à manutenção da saúde, ao 

relaxamento mental, à perda de peso, ao ganho da beleza, ao culto da juventude, etc. Quanto 

ao lazer, o próprio embalo de músicas no estilo pagode, techno music, reggae e rock cedem

ritmos, batidas e sonoridades que embalam uma disposição física segundo perfis de 

velocidade, de força e de movimento. Referente ao compromisso, as pessoas estão lá para, 

prioritariamente, se exercitarem e obterem rendimento muscular, em detrimento às 

manifestações de euforia, ao fluxo de sociabilidade mais intenso, ou ao descanso 

propriamente dito, presentes nos demais espaços de lazer.
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                  Músicas mais lentas ou em volume baixo são desapropriadas, pois nos situamos

em um ambiente onde se relaxa através de exercícios e levantamentos de peso, por mais

contraditório que isso possa parecer. Portanto, não se trata de um descanso estreitamente

estático, mas de uma gratificação, em termos de compensação muscular, onde o indivíduo se 

volta ao seu corpo, à sua saúde e à sua força. Por isso, ritmos mais lentos não são adequados, 

já que tal sonoridade repercute uma apatia ao movimento e ao esforço num sentido mais

fisiológico; suar, se esforçar, revezar aparelhos e se ver frente aos espelhos não parecem ações 

nas quais se encaixam músicas no estilo “allegro ma non troppo”, isto é, melodias

melancólicas e introspectivas que façam os sentimentos fluírem às custas de um mínimo de 

embalo rítmico. Interessante em nossa observação esse preenchimento da música, pois, se é 

com o corpo que se trabalha, então o impacto das mudanças de ritmos, a vibração sonora e as 

batidas eletrônicas sugerem essa cinética extrovertida do corpo, em detrimento à estática 

introspectiva dos pensamentos e sentimentos. Nesses espaços, trabalha-se corpo e músculos,

sendo o relaxamento mental  tão-somente uma conseqüência do bem-estar favorecido por esta 

performance corpórea. 

                  A satisfação, o lazer e o senso de obrigação para com a saúde e o corpo se fundem.

Em meio a uma série de exercícios, onde se descansa alguns minutos para se retomar uma

outra série de pesos, poucos são as conversas e indicativos de cumprimentos entre os 

freqüentadores. Por várias vezes, a pretensão de puxar uma conversa recua-se imediatamente

à condição de frases fáticas e despropositadas. Cada um ocupado com a sua vida, os seus 

problemas e os seus músculos, mas não desbanquemos nas concepções de narcisismo,

individualismo crônico e indiferença dentre os freqüentadores da academia. As pessoas 

apenas não demonstram interesse para desenrolar contatos ou diálogos íntimos e prolongados. 

Portanto, desde as interações mais sorrateiras entre os freqüentadores – percebidas no 

revezamento de aparelhos quando duas ou mais pessoas se deparam com uma única máquina,

além de uma assistência aqui e acolá prestada discretamente entre os colegas quanto às 

posições para se levantar peso, para a montagem de certas aparelhagens ou os macetes para se 

segurar ou se firmar algo muito pesado – até a demonstração, por parte de certos 

freqüentadores veteranos, de que o ambiente propicia uma familiarização à medida que certas 

pessoas se conhecem por levarem a sério o exercício da musculação ou pelo próprio tempo de 

convívio, trata-se de um espaço no qual muitos vão sob o compromisso inadiável de levantar 

uma quantidade generosa de quilos, enquanto outros apenas se distraem com o tempo que lhe 

aprouverem nas ginásticas, nas barras, nas esteiras ou nas bicicletas.
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                  Entre o público masculino e feminino, há uma eqüidade quanto à presença na

academia fisiculturista. Além disso, ambos priorizam o remodelamento corporal, apesar de o 

público masculino ser autenticado pela demonstração da força e da robustez muscular, ao 

passo que as freqüentadoras primam pela rigidez das carnes e a perda de peso. Os 

freqüentadores do sexo masculino fazem questão de lidarem exercícios pesados, enquanto 

que, entre as mulheres, predomina uma preocupação pela perda de gorduras localizadas, por 

se manterem magras, se prevenirem contra varizes e estrias, além de enrijecerem as nádegas, 

as coxas e o abdômen, ou seja, tem-se as “prioridades” estéticas femininas. Entre o público 

masculino, a força exerce um fator essencial, pois os esforços alargam os ombros, realçam os 

bíceps, engrossam as coxas e definem o peitoral e, diante disso, este critério de força no 

levantamento de pesos influi nas “necessidades” estéticas masculinas. Apesar de pontuarmos

esta tênue diferença de gêneros, esta não necessariamente determinará nossas análises.

                  Dentre as demais variações quanto à faixa etária, perfil corpóreo ou níveis de

renda, predominam os freqüentadores na faixa de idade dos vinte aos trinta anos, de ambos os 

sexos. As pessoas com uma média de idade acima dos quarenta anos, por exemplo, primam

mais pelo exercício físico em termos de prevenção e fuga do sedentarismo, enquanto que, 

entre uma geração de jovens de dezoito a trinta anos, predominam a lei do maior esforço e a 

perda de gorduras localizadas.

                  As idéias de higiene e de relaxamento mental talvez advenham de um espaço

dedicado à perda de gorduras, ao ganho de músculos e ao alongamento dos tendões e, 

portanto, por um certo tempo o cansaço e o esforço dificultam reflexões mais delongadas. No 

espaço da academia de musculação não se demonstra erudição, refinamento ou “bom-gosto”

ao se discutir literatura ou política durante um exercício com uma barra de 30 quilos e na 

exposição das musculaturas avantajadas.

                  Se, de início, perguntamos se a academia de musculação é um espaço de diversão

ou de mera instrumentalização do corpo, a resposta é justamente um desmanche entre estas 

idéias de divertimento, relaxamento mental e senso de utilidade estética e fisiológica. De um

lado, se as pessoas afirmam gostar de malhar, por outro, verifica-se uma preocupação e 

comprometimento pela definição e saliência de algumas partes do corpo. Inclusive, não 

havendo muito entrosamento entre os freqüentadores, há, por isso mesmo, uma introspecção 

na qual cada um se descompromete em dar satisfações às demais pessoas quanto às suas 

necessidades, extravagâncias ou prioridades dentro das academias. Há um certo isolamento

que faz com que o indivíduo mantenha uma relação consigo à medida que é o próprio corpo 

que se está construindo e moldando; a curto prazo, a prioridade é esta. Cada aparelho exercita 
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uma musculatura específica e a pessoa, dentro deste ritmo da musculação, se sente livre para 

determinar qual parte do corpo deve ser exercitada e qual o peso mais desafiador, ou tão-

somente adequado.

                  O ambiente da academia fisiculturista inviabiliza uma maior profusão de

pensamentos mórbidos, melancólicos ou complexos que traduzam o cansaço cotidiano, as 

desilusões afetivas ou impasses políticos e filosóficos mais gerais. No máximo, o indivíduo se 

questiona acerca dos compromissos do dia seguinte ou sobre a necessidade do exercício das 

pernas mais do que dos braços e vice-versa. Longe disso parecer uma argumentação sarcástica 

do “corpo sarado, cabeça vazia”, apenas enfatizamos a modalidade de ‘relaxamento mental’

pretendida quando não há muito a ser problematizado, ao nível pessoal, dentro de uma

academia de musculação. Daí, relaxamento mental, potencialização fisiológica, estética do 

corpo, atividade de lazer e o senso de necessidade intercambiam-se.

                  Seja para emagrecer, para se movimentar, definir músculos, enrijecer carnes ou 

prevenir doenças, a freqüência às academias fisiculturistas mostram, à primeira vista, um

culto à boa-forma corpórea. Contudo, mais do que vaidade ou demonstração gratuita de 

sensualidade e virilidade, o jovem que se dispõe ao levante de um somatório de quilos já entra 

nesses espaços com uma concepção de bem-estar própria. Diante disso, a saúde para ele se 

justifica na disposição para saídas noturnas e investidas em algumas paqueras, ou com relação 

ao critério de força nos levantamentos de peso visto como boa qualidade da fibra muscular.

Além dessas constatações, o freqüente apetite em razão dos exercícios pesados pode ser um

outro motivo para que o jovem se diga saudável, assim como o cansaço e a sonolência após a 

musculação que culminam numa boa noite de sono. Enfim, haveria vários indicativos nas 

visões do cuidar de si e de vida saudável; benfeitorias ao corpo, valorização do ideal de saúde, 

redimensionamento estético-muscular e as profusões de virilidade/feminilidade e 

sensualidade. O praticante do fisiculturismo não se reduz ao ato de cativar seus músculos,

pois há concepções em torno da vida saudável, da dependência química, da doença e do corpo 

que ele acredita e reverencia como possibilidades de escolha e de percepção que munem o 

sujeito, seja dentre a prática de esportes ou a afinidade com as drogas lícitas nas farras 

noturnas.

                  Mas, referente a isso, o que fazem esses freqüentadores das academias nos finais

de semana? Eles estimam e preservam sua saúde apenas enquanto estão malhando ou levam a 

sério um estilo de vida baseado no comedimento, na abstinência de vícios e no equilíbrio 

entre corpo & mente? É tão-somente o corpo e o seu desempenho muscular que estão em cena 
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ou há uma concepção mais abrangente e subjetiva da saúde que se sobrepõe às amarras dos 

guias ilustrados das ciências médicas?

4.3. Afinal, um ideal de saúde nos cerceia ou uma opção de vida saudável nos agracia? 

Marcuse menciona uma idéia de administração geral na nossa sociedade moderna,

dentro da qual não há mais patentes, cargos ou ofícios específicos donde emanam as normas e 

a obrigatoriedade da ordem6. Algo indistinto perambula desde os colegas de trabalho, o 

hipermercado da esquina e o filme em cartaz nos cinemas e, respectivamente, dentre sorrisos 

indispostos, a gentileza no atendimento e os requintados efeitos especiais, não sabemos mais

discernir momentos prenhes dos sentimentos de resignação, revolta ou sensibilidade que nos 

acometem. O próprio conceito de estética transbordou para os mais anômalos recantos do 

cotidiano, onde qualquer design de óculos, cirurgia plástica ou roupa da última estação 

conduzem o julgamento do que é estético e o que não o é. 

                  Não é à toa que alertas em cima do conceito de subjetividade erguem-se na

contemporaneidade. Ao indivíduo frente à Toda-Poderosa liberdade-de-escolha e onde as 

informações se amontoam em feixes de frivolidades técnico-artísticas, tanto a prática de 

consumo quanto o processo cognitivo voltam-se ao rigor da seletividade no papel do 

telespectador, do consumidor e do eleitor. Contudo, artimanhas de consumo e tecnologias 

informacionais por vezes remetem-nos à didática caleidoscópica da emotividade infundada, 

da criticidade rala e da solidariedade estratégica. A subjetividade transforma-se em alvo 

móvel, onde o racionalismo científico alveja a mira sobre o consumo personalizado e os 

diluídos sensos (ou nonsenses) artístico e estético sem cor, moldura ou partitura.

                  A ascensão da biotecnologia vem transgredindo a condição humana ao impedir um

trânsito mútuo entre saúde e subjetividade e, portanto, muitas das tecnologias médicas vêm

confundindo o que é ímpar no ‘ser’ humano dentre a ‘espécie’ humana, pois, se a partir deste 

último reduz-se a vida à sobrevivência orgânica, o primeiro traz o cerne do humano encravado 

no fosso bio-antropológico da existência. Os conceitos de Corpo, Saúde e Indivíduo se 

intercambiam em prol da subjetividade? Afinal, estamos nos construindo a partir do nosso 

corpo e da nossa intimidade ou nos “biologizando” sob uma moralização cientificista do Ideal 

de saúde?

6Cf. Herbert Marcuse. Eros e Civilização. Nesse enfoque, privilegiamos o quarto capítulo A Dialética da 
Civilização que aborda o seu conceito de administração geral.
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                  Se guerrear pela Pátria, carregar o sangue e a honra de uma procedência familiar,

temer pelo pecado e castigo divino, acatar ao sentido comunitário da tradição ou ser 

reconhecido tão-somente como operário fabril eram formas cabais de ajuste do indivíduo ao 

círculo social e cultural, todavia, hoje em dia, há um terreno contra o qual se esbarram todas 

esses laços, fidelidades, credos e honrarias. A dimensão do não-social, expressa em

TOURAINE (2004), é equiparável à realidade de uma ‘não-matéria’ a partir da qual se 

dissolvem todos os atributos exteriores ao indivíduo, desmistificando-se sentimentos de 

pertença, de reconhecimento ou de habilidade a refletirem tão-somente a condição material da 

vida em sociedade. O sujeito passa a olhar para si, cuidar de si e crer em si. O amor, a auto-

estima e o corpo tentam tornar eloqüente esse avesso do social sem, entretanto, garantir o 

aconchego de um ‘lugar-comum’ ou de uma utopia estampada numa bandeira flamejante. O 

que muitos autores denominam por perda de referenciais e individualização em estado crítico, 

Touraine, em contrapartida, vê um processo de desinstitucionalização alicerçado sobre o 

terreno arenoso da intimidade e dos sentimentos, mais do que na plataforma política dos 

direitos & deveres. Partindo daí, a busca por um ideal de saúde sempre mais amplo representa 

uma espécie de fuga aos compromissos mais institucionais mantidos pelas ciências médicas,

pelas políticas públicas e pela religiosidade tradicional. Assim, mais fervorosa do que a fé em

Deus, é a crença em si; mais confiável do que o próprio cuidado médico, é o cuidado de si, e, 

por fim, mais eficaz do que educar aos outros, é o conscientizar-se. 

Por muito tempo, tal princípio [o princípio não-social] foi
encontrado acima da sociedade, em Deus ou na tradição, na razão
ou na história, mas tudo isso desmoronou, e o sujeito traz a partir de 
agora um princípio não-social que está abaixo da sociedade e não
mais acima dela, iluminando-a por baixo (Touraine, 2004: 283).

                  Discursos acerca das políticas de saúde pública, do desenvolvimento sustentável e

da medicina rendem-se à holística do sujeito que tenta desvendar o que é melhor para si. Para 

além da recorrência ao médico cardiologista ou das frases-feitas dos comerciais televisivos, 

este sujeito se esforça por contemplar seu lugar em meio às promessas (e às necessidades...) 

de bem-estar, seja na satisfação profissional, na estabilidade familiar, no círculo de amizades,

no exercício intelectual ou na aparência física. Todos esses fatores contabilizam as tantas 

arestas que confeccionam o formato  do imaginário social da saúde. 

                  Embora tenhamos o planejamento urbano e a cronometragem do cotidiano como

agentes vitoriosos da modernidade, não necessariamente há uma disciplina ou coerção que 

nos induzem ao consumo e à disciplina. Se a busca da medicina e da tecnologia em torno da 

longevidade e o “despejo” publicitário de produtos rejuvenescedores anexam-se à vertente 
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mercadológica, porém, por uma outra faceta, estes cedem ao sujeito o controle sobre si no 

âmbito da subjetividade a ponto de podermos reformular as palavras dos nossos entrevistados 

na seguinte frase: “se eu usufruo meios para cuidar de mim, até um certo ponto me sinto 

responsável pelo meu corpo e minha saúde e, por isso, posso cultivar minhas potencialidades, 

tanto psíquicas quanto fisiológicas, com um relativo planejamento”.

                  Atitudes de sobrevivência em torno da agressividade, as tentativas de se afugentar

o sofrimento e a dor, as diferenças fisiológicas entre o homem e a mulher, a reprodução 

sexual e a pulsão de morte constituem o que há de mais natural no homem e, culturalmente,

estes impulsos determinados pela espécie se inscrevem, por exemplo, numa perspectiva social 

dos ideais de longevidade, de qualidade de vida, do vigor muscular, da 

virilidade/feminilidade, da competição esportiva.

                  Se Foucault diagnostica uma disciplina do corpo à mercê de um poder fluido e

onipresente às custas dos valores cristãos e de uma sociedade capitalista, o nascimento da 

medicina social e de toda uma engenharia dos saberes anexa-se aos desígnios de uma

moderna filosofia da moral. Desse modo, à medida que Foucault7 intima o corpo à condição 

de invólucro perpétuo do poder num sistema de arregimento, disciplina e previsibilidade sobre 

os indivíduos, o racionalismo científico moderno, segundo TAYLOR (1997), incumbiu às 

ciências naturais uma projeção dos ideais ‘universais’ da benevolência humana definidos 

como hiperbens os quais, antes de emergirem de uma natureza humana, se instituem no modo

de vida ocidental à guisa de uma moderna filosofia da moral impregnada de cientificismos.

Tais valores não se derivam do modo de produção capitalista e tampouco nos acompanham

desde tempo remotos sob heranças genéticas. Os hiperbens alicerçam os julgamentos do 

‘certo’, do ‘bom’ e do ‘bem’ ao adquirirem uma supremacia à parte de um viés histórico e 

antropológico. A noção de cidadania, os movimentos ecológicos, o ideal de benevolência 

universal, a democracia, o ideal de qualidade de vida e a busca pela interioridade difundem-se

como valores morais inquestionáveis e, contudo, não encontramos dentro de nós as fontes que 

preenchem estas iniciativas ditas ‘dignas’; o recipiente do self encontra-se esvaziado de 

sentido, sendo tão-somente vedado pela normatividade social.

                  O autor expõe as fontes morais que suprem os terrenos históricos do teísmo

cristão, do antropocentrismo no racionalismo iluminista, ou na natureza que cedia ao self um

sentimento de comunhão com projeções românticas de beleza, infinitude e eternidade. Daí, o 

teologismo, o racionalismo e o romantismo foram, outrora, valores morais nítidos que cediam

7 Cf. Michel Foucault. Microfísica do Poder, 2002. 
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ao indivíduo um embasamento à sua forma de ver o mundo e de se interagir com ele, seja por 

meio do humano, do teológico ou da natureza. Todavia, um intercâmbio entre essas três 

variantes morais, sob a patente da modernidade, revelou uma série de interseções 

desmesuradas a abrir clareiras aleatórias em torno do individualismo, da sensibilização 

ecológica e da ‘obrigatoriedade’ moral da benevolência universal. Valorização da vida, da 

natureza e do homem no respeito para com o que é vivo e o que é diferente, na compaixão

para com os fracos, indefesos e doentes, na preservação da vida sob polêmicas em torno da 

eutanásia, do aborto e do suicídio, na projeção de liberdade a condenar a tortura, a escravidão, 

a eugenia e o autoritarismo. Valores “universais” de união, felicidade, paz, liberdade, 

igualdade, vida e saúde traduzem anseios atravessados pelos fundamentos da bioética, da 

democracia, da ciência, da tecnologia e da religião. 

(...) em nossos debates públicos, padrões morais inusitadamente
rigorosos são apresentados com respeito a essas normas e não são
abertamente questionados. Espera-se que nos preocupemos com a 
vida e o bem-estar de todos (...). Claro, esses padrões são 
freqüentemente transgredidos. Claro, concordamos com eles com um
bocado de hipocrisia e restrição mental. (...). E, de tempos em tempos,
[esses padrões] galvanizam as pessoas (Taylor, 1997: 657).

Desde a apologia ao belo, ao corpo e ao prazer, segundo os gregos; uma teologia 

medieval em torno da caridade, da submissão e da culpa; o retorno à natureza através dos 

ideais românticos; a bravura e a honra dos cavaleiros em épocas férteis de guerras e invasões, 

ou os modos estritamente racionais de visão de mundo pelo indivíduo que se reconhece e se 

mede a partir de suas atitudes e discursos; daí, no equivalente histórico-cultural da (pós-) 

modernidade, essas mais diversas fontes morais distinguem-se e, por vezes, confrontam-se,

surpreendendo o indivíduo ao perguntar-se sobre um “arsenal” moral a comungar,

indistintamente, uma gama de valores em constante fluxo, onde Cosmo, teísmo cristão, 

naturalismo ou racionalismo não mais alicerça e prepondera de forma Uma. Dessa forma, o 

indivíduo incorpora todos esses valores e, simultaneamente, se dispõe a repudiá-los à 

proporção que não vê nitidamente os referenciais valorativos para fora-de-si e nem sente tanta 

certeza acerca das forças interiores do self. De imediato, resta o indivíduo e o seu corpo 

descontextualizados dentre métodos de curas tradicionais, as políticas de saúde pública, a 

medicina alternativa, a medicina estética e a biotecnologia. 

                  Ciente de que mencionaremos, mais algumas vezes, o termo “moral” e

“moralização”, deixamos claro a nossa referência por uma moral da modernidade ocidental 

que se alarga afoitamente entre o indivíduo, enquanto self, em busca dos referenciais que 

dêem sentido à sua existência e, paralelo a isso, ‘justificativas’ morais que embasam um ideal 
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de benevolência universal quanto à sensibilização para com a integridade da vida, à igualdade, 

o direito ao bem-estar e o respeito à diferença. Com isso, confrontamo-nos com uma ausência 

de respostas (ou fontes)  morais que contextualizariam propósitos quanto à preservação da 

vida, da dignidade, da honra e do respeito mútuo arremessados entre esse self e, por exemplo,

o código ético ligado aos Direitos Humanos.

                  Por nossa conta, o ideal de saúde moderno se situa nessa ambigüidade, onde, de

um lado, temos o direito à vida e o ideal de qualidade de vida e, de outro, o indivíduo que 

busca suas satisfações enquanto sentido para o seu modo de vida, sendo este 

reconhecidamente saudável ou não. Antes de tudo, trazemos a seguinte inquietação: até que 

ponto esse ideal de salubridade e qualidade de vida estaria firmando uma fonte moral entre o 

indivíduo e a sua sociedade? Estaríamos simulando uma “moralidade” sem raízes que se 

perde entre a crença no sentimento de benevolência universal e o self que atribui sentido a si 

próprio ao tentar prover suas fontes morais? Pressupomos que a saúde está subtendida nas 

minhas relações com as outras pessoas, sejam elas marcadas por laços profissionais, 

amorosos, conjugais, familiares ou de amizade. Portanto, podemos conferir um ritmo de 

sociabilidade como sadio ou não dentre os afazeres profissionais, a relação com a arte ou a 

prática de esportes que aferem ao critério de ‘saúde mental’ ou de ‘higiene mental’. Vemos

uma conjunção entre o individual e o social à proporção que a sociabilidade, a expressividade 

artística, o exercício intelectual e o ofício profissional remetem o sujeito a um entendimento

plural da saúde para além do fisiológico, do bio-químico e do genético. Adiantando uma das 

respostas dadas ao final dessa pesquisa, apostamos que o critério de saúde não se atrofia aos 

receituários médicos, pois há uma série de encaixes donde o indivíduo se vê entre o sentir-se

bem (segundo a sua intimidade e psique), o atestar-se como saudável (de acordo com a 

prática médica) e o ser visto como são (o que ele projeta de si às demais pessoas).

                  Antes de encaixes em torno do cuidado médico, dos avanços biotecnológicos, da

modernização do sistema hospitalar ou da popularização dos planos de saúde, uma concepção 

de vida saudável vem se transferindo para o campo da prevenção, do bem-estar e da 

potencialidade fisiológica do sujeito. Desde as exibições de força e virilidade na musculação

até a conversa descontraída e relaxante numa mesa de bar, por exemplo, diversas são as 

compreensões sob o referencial de vida saudável entre os jovens. Tais enfoques traduzem uma

polifonia do ideal de saúde no qual, antes de se conferir um entrincheiramento deste conceito 

nos campos das especialidades médicas, encontra-se o sujeito que pode reconhecer e nomear

suas possibilidades de bem-estar, de salubridade, de higienização e de boa-forma. Assim, uma

ampla conjunção entre vínculos sociais, bem-estar psíquico e preservação do corpo se dá na 
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medida que, paradoxalmente, o entrevistado tenta objetivar um discurso sobre a saúde. Dessa 

tentativa de definição advêm expectativas, receios e gostos de cunho biográfico, dentro do 

qual o entrecruzamento entre a vida pessoal, a visão clínica dos discursos médicos e a 

tendência intimista do cuidado de si, ocasiona, enfim, um desmanche da projeção de saúde, 

doença e corpo afora de um rigor médico-sanitário. Portanto, conferimos múltiplas projeções 

em torno da saúde segundo os referenciais de lazer e de bem-estar. Os percursos biográficos 

dos entrevistados patenteiam o que para eles vem a ser saudável, referindo-se desde o contato 

com a natureza, a disposição para trabalhos pesados, a força física despendida nas atividades 

esportivas, o relaxamento mental, a abstinência quanto aos vícios, etc.

                  Em suma, estamos pensando a questão do corpo e da saúde em contraposição a

todo um discurso heterônomo sobre conduta saudável e concepção de bem-estar sem,

contudo, inclinarmo-nos na defesa de um discurso autônomo absoluto. Todo o rigor de um

discurso médico-sanitário se flexibiliza ao possibilitar que os jovens (se) vejam (em) seu 

corpo e contemple sua emotividade diante de atitudes vistas por ele como saudáveis ou não, 

desde que lhe atribuam algum sentido. Quando interpolamos a questão do consumo de drogas 

legais e ilegais, vemos então uma junção de repúdio, simpatia, tolerância e apatia quanto ao 

compartilhamento e desfrute de certas drogas legais e ilegais. 

4.4. Polifonia do conceito de saúde na comunhão entre Corpo e Mente. 

                  Para discutirmos o propósito anunciado para esta seção, valer-nos-emos da leituras

interpretação de SHILLING (2002) em suas leituras de Talcott Parsons, deixando claro que 

não pretendemos abrir um gigantesco parêntese para adentrarmos nos eixos explicativos e 

recursos conceituais desse teórico. De certa forma, são mais pertinentes as discussões acerca 

do corpo, do consumo da saúde e da tecnologia informacional na contemporaneidade do que, 

propriamente, verificarmos a validade da teoria de Parsons acerca dos arcabouços culturais da 

ação instrumental presente na iníqua relação entre o paciente leigo e o especialista no campo

da saúde, como trata especificamente o artigo. 

                  Afinal, qual a margem de manobra do paciente que carece de cuidados, tratamento

e conselhos de ordem clínica? Há uma realidade social para a saúde e a doença, para além de 

uma constatação estritamente corpórea e orgânica? O pragmatismo, às custas do qual as 

ciências médicas educam seus especialistas, desequilibra em parte a relação entre o médico e 

o paciente leigo? De momento, essas são as principais perguntas que a autora põe em

discussão.
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                  Shilling ressalta que Parsons não apregoava uma normatividade e um

instrumentalismo sob os ditames da eficiência e do produtivismo. Portanto, este autor não 

legitimava uma visão do paciente como meramente indefeso, assistido e avaliado pelo campo

médico, a partir do qual as técnicas e a especialização do saber desapropriava o leigo do seu 

próprio corpo e da sua saúde. No final das contas, Parsons não suprimia a tal ponto a instância 

decisória do paciente leigo frente ao saber clínico e, pelo contrário, chega a predizer que,

Em termos de corpo, ele [Talcott Parsons] identifica o organismo
físico como uma ‘unidade de referência’ para a sociologia que 
‘nunca é seguramente negligenciada’. Ele argumenta que as 
orientações das pessoas com relação ao corpo são de ‘expressiva 
importância’ para o encontro entre as pessoas leigas e os médicos,
e discute como os avanços biomédicos na engenharia genética, o 
nascimento da tecnologia e a cirurgia de transplante estão alterando 
os limites da vida. Parsons sugere que tantos avanços estão 
parecendo resultar numa variedade de aproximações mais ativas
junto ao corpo (Shilling, 2002: 625). 

                  A partir disso, as novas formas de comunicação e a facilidade sempre crescente de

acesso interativo às diversas informações favorecem um ambiente no qual os grupos de auto-

ajuda, os conselhos quanto à dieta e ao rejuvenescimento e as formas de medicina alternativa, 

por exemplo, disseminam-se pela internet e, às vezes, chegam a desbancar para o segundo 

plano a própria literatura médico-científica. Com isso, “ao invés de sendo simplesmente uma 

precondição de nossas ações instrumentais, o corpo agora expressa nossas capacidades 

como atores sociais” (idem, ibidem: 627).

                  O indivíduo/paciente provido de informação se desdobra tanto com referência aos 

conteúdos de caráter mais geral, seja sobre o corpo, a saúde, os riscos de doenças ou os 

cuidados com a alimentação, como também nas discussões que o sujeito prioriza para si – seu 

corpo e sua intimidade. Mais do que manuais ou receitas médicas, a adoção de certas posturas 

primeiro passam pelo crivo do próprio paciente / leitor / sujeito. Shilling, de certa forma,

detém-se nessas análises ao observar aí um potencial de autonomia do público leigo sobre as 

facções especializadas do campo médico.

                  Entretanto, a autora, ainda assim, subestima a consciência do self a tão-somente

uma situação de maior oferta de informações e do acesso mais ágil a elas por meio dos 

veículos de comunicação. A uma certa altura, parece-nos que o peso da ‘patente’ da ação 

instrumental sobre a teoria de Parsons, peso este que ela tanto se propôs a aliviar, torna-se 

mais denso ao se conceber um mero cenário de usuários da internet que desfrutam de 

infinitesimais informações sobre corpo e qualidade de vida. Contudo, mais do que realçar o 

acesso a toda essa infra-estrutura tecnológica, o assunto em questão no artigo poderia 
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questionar a dubiedade ou moralização que tais informações conferem a esses usuários 

enquanto sujeitos, seja no campo da medicina alternativa, dos grupos de auto-ajuda ou das 

atividades esportivas. Ora, os atos de informar, de educar, de seduzir e de coagir constituem-

se variáveis cognitivas que se aproximam à mercê dos fluxos diários de informações, e se eu 

procuro um site na internet sobre fisiculturismo, por exemplo, a facilidade com a qual terei 

acesso a muitas informações dentro desse tema não necessariamente me conduzirá ao 

construto do cuidado de si e à afirmação de minha subjetividade. 

                  Apesar da pertinência temática do artigo, este embaralha os contextos e

desdobramentos do ator social e do sujeito. TOURAINE (2004) enfoca bem a dimensão do 

ator social móvel e flexível em meio aos reordenamentos sociais, como os movimentos

ecológicos, as mobilizações de grupos étnicos, a onda do feminismo, etc. Ou seja, situações 

nas quais o indivíduo protagoniza, embora inscrito dentro de um grupo social. Em

contrapartida, o sujeito não se externa nas arenas das lutas sociais e das ‘convicções’ morais,

recuando-se ao espaço da interioridade. Por isso, na realidade do sujeito, o contato social 

efetiva-se mediante o filtro da busca de si, ou seja, das suas ‘fontes’ morais e do sentido à sua 

existência. Se hoje as pessoas vêm se consultando com médicos, nutricionistas e cirurgiões 

estéticos, certamente elas não são impulsionadas pela eclosão de epidemias, de guerras ou da 

fome, mas sim porque a idéia do cuidar de si se emancipa e, portanto, mais do que se deparar 

com novas fontes de informação, esse cuidado de si conduz o paciente leigo a uma posição na 

qual certos tratamentos, lições ou diagnósticos atendam prioritariamente às suas expectativas, 

independentemente que ele desconheça, do ponto de vista científico e instrumental, certos 

procedimentos médicos.

                  No enfoque sócio-cultural da questão da saúde, FREYRE (2004) destaca que

muitas vezes este enfoque é eclipsado por convenções sociais acerca da normalidade nos 

vários papéis onde os indivíduos se inserem, seja nas relações de hierarquização, de 

cooperação, de competição e de dominação. Nessa dimensionalidade cultural no campo da 

sociologia da medicina, que permanece bastante alheio ao próprio conhecimento médico e de 

demais áreas da saúde, o autor fornece uma significativa via de reflexão diante do conceito de 

normalidade tão prenhe de ações e discursos nos desdobramentos da teoria social.

                  Muitas são as variações valorativas entre a doença e a saúde percebidas nas

epidemias, na deficiência fisiológica ou mental, na impotência sexual, na esterilidade 

reprodutiva masculina ou feminina, no câncer, na emancipação da mulher, nas doenças 

sexualmente transmissíveis, no homossexualismo, no envelhecimento, na criminalidade, no 

incesto e na pedofilia. De uma forma ou de outra, tais questões abalam a crença cristã e todo 
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um rigor de desenvolvimento e racionalidade intrínsecos à modernidade ocidental. Nas 

estruturas sociais, de uma forma geral, o ‘sadio’ e o ‘doentio’ tomam formatos morais que se 

apossam da dimensão do orgânico e o condiciona aos ditames culturalmente normativos

segundo a tradição, a religião e as estruturas do parentesco. Portanto, numa ‘contra-mão’ das 

tantas polêmicas em torno da intervenção biotecnológica em cima das fronteiras da cultura, 

crenças e valores sociais, também, sugerem projeções sobre a realidade fisiológica e 

bioquímica do corpo e da vida humana.

                  Freyre deixa claro que, enquanto a medicina se compartimenta numa série de

aparelhagens, especializações tecno-científicas e hierarquizações profissionais, submetendo o 

ser humano à árida condição de paciente, em contrapartida, uma abertura psicossocial e sócio-

cultural revela uma tendência atual ao desenvolvimento de ‘enfermidades’ atribuídas às 

descargas e sobrecargas de cunho emocional e moral, mais do que propriamente indícios de 

infecções, epidemias, radioatividade ou alterações genéticas. Nesse caso, tal ‘doente’ passa a 

pleitear a condição de pessoa sob um olhar psíquico e social com relação à saúde, à doença e 

ao corpo. 

Está encerrada a época daquele cientificismo segundo o qual, em
medicina, a única realidade científica era o corpo do paciente, 
susceptível de estudo antropométrico, biomédico, fisiológico,
anatômico, físico-químico, biofísico. (...) Sob tal cientificismo, (...)
desenvolveu-se o mito de ser a doença não um drama, digamo-lo
assim, para o homem inteiro tornado doente, mas um acontecimento
que lhe afetava apenas este ou aquele órgão (Freyre, 2004: 129). 

                  Assim como há causas morais que justificam o cultivo e a manutenção estética e

orgânica do desempenho corporal e da saúde, existem também fundamentos morais para o 

surgimento e a gravidade da questão da doença. As freqüentes incidências de depressão, 

stress, fadiga, solidão e queda da auto-estima impulsionam uma recorrência extraordinária aos 

recursos médico-estéticos, à medicina alternativa, aos exercícios esportivos e de 

remodelamento corporal, aos best-sellers de auto-ajuda e às terapias de grupo em torno do 

antitabagismo, do alcoolismo, das neuroses e da obesidade. Tais recorrências flagram, por sua 

vez, um descompasso nas ciências médicas entre uma corrente da fisiologia engrenada em

tecidos e órgãos, de uma neurologia especializada nos feixes bioquímicos do cérebro e de uma

tecnociência que tão-somente prima pelos valores da eficiência e objetividade, enquanto que, 

num outro extremo, observa-se um fundo humano irresoluto em meio às questões ética, moral

e estética. Nessa linha de raciocínio, “o valor ‘saúde’ é, decerto, um dos valores supremos nas 

modernas civilizações ocidentais, mas não é o único (...) [a] ser recomendado (...) a um 

homem que busque com afã auto-realizar-se (...). Parece que, em vários casos, a saúde é 
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incluída (...) mais como um veículo indispensável que como um fim ou um ideal suficiente em 

si mesmo” (idem, ibidem: 215).

                  Acerca da natureza social da medicina, da saúde e do corpo, na segunda metade do 

século XX – mais precisamente, após a Segunda Guerra Mundial – deu-se um abalo das 

convicções desenvolvimentistas e lineares, outrora fortificadas por uma crença no 

cientificismo e na extinção da ambigüidade e da impureza. Tal comprometimento dos ideais 

de progresso, objetividade e de modernização resultou numa grande onda de contraculturas 

que se voltaram à aproximação entre corpo e alma; à busca pelo prazer, liberdade sexual e 

erotismo; o regresso às fontes do rústico e do natural nos movimentos ecológicos; as 

reivindicações de movimentos sociais em torno da democracia racial, do feminismo, da livre 

opção sexual e da legalização do uso das drogas ilícitas. Enfim, expomos estes e outros 

sintomas de uma crise do modelo cartesiano das ciências médicas suficientemente enfatizado 

por MARTINS (2003). Assim como Gilberto Freyre8, que insistia numa sociologização das 

práticas médicas, o autor em questão, também, se envereda por uma reumanização da 

medicina. Entretanto, enquanto o primeiro pretendia tal flexibilização do cientificismo médico

através da interpenetração entre ciências da saúde e ciências humanas, Martins já via a marcha

dessa transformação às custas da crise paradigmática do modelo biomédico moderno, que, no 

contexto em que Freyre realiza a análise, ou seja, na década de 1970, ainda era embrionária. A 

emergência das medicinas alternativas frente às discussões sobre humanização dos serviços 

de saúde público e privado aponta esse momento instável entre um conhecimento médico

fincado ora nas observações fisiológicas, ora nos diagnósticos neurológicos. Os padrões de 

conforto, segurança e saúde não mais se restringem às tendências científicas, pecuniárias e 

tecnológicas, pois está havendo uma busca pelo conforto espiritual, pela segurança ontológica 

e pela saúde mental. Portanto, uma sensibilização sem precedentes em torno de temáticas

ligadas ao Corpo e ao Espírito; à Vida, à Felicidade e ao Bem-Estar; aos Direitos Humanos e 

à Cidadania, e à relação entre Homem e Natureza, reconfiguram um outro tipo de 

cliente/paciente/doente em busca do contato humano, do bem-estar mental, das fontes 

religiosas, das explicações místicas e da ritualização da cura, conforme enfatizado na obra de 

Martins 9.

                  O que antes se restringia a uma corrente filosófica oriental, à introspecção

mediante exercícios de meditação, aos estilos naturais e rústicos dos hábitos alimentares ou à 

crença numa seita religiosa, agora se volatiliza num imaginário acerca da saúde e da doença 

8 Op. cit. 
9 Op. cit. 
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dinamizado entre técnicas de tratamento médico e o dom ritual da cura, e entre os avanços das 

especialidades médicas e a fluidez psíquica das enfermidades sócio-emotivas. Daí, uma busca 

pela cura, pelo diagnóstico e pela prevenção dividem as ciências da saúde entre os ‘males’ do 

espírito e os ‘males’ orgânicos subtendidos em meio às heranças genéticas e nevralgias sócio-

culturais. As categorias de observação, método, técnica e objetividade vêm sendo adaptadas 

tanto às doenças do corpo quanto ao mal-estar psíquico e emocional. Não é necessária apenas 

a observação, mas o contato; não há mais espaço para a meticulosidade, e sim para o 

passional; não se requer mais distanciamento, mas tão-somente proximidade, e nem tanta 

assepsia ou medicação, sendo suficientes o consolo e a conversa.

                  Nas entrevistas para esta pesquisa acerca do que se entende por saúde, os discursos 

do entrelaçamento entre o corpo e mente foram reveladores no sentido que tal idéia reverencia 

algo mais do que musculatura definida, controle da pressão sanguínea ou técnicas de 

rejuvenescimento. A idéia do ‘mente sã, corpo são’ foi, direta ou indiretamente, mencionada

em todas as falas. Com isso, a menção à intimidade e ao cuidado de si se sobressai frente às 

especificidades do fisiologismo corpóreo, se expandindo à efusão dos sentimentos, aos 

referenciais da satisfação pessoal e ao desenrolar das sociabilidades, sendo esta última dada 

seja nas situações profissionais, nas atividades de lazer, no convívio familiar e de amizades,

nas relações amorosas ou nos cuidados médico-institucionais.

                  Através da idéia de autonomia no exercício do cuidado de si, vemos uma

flexibilização do corporativismo médico e uma maior envergadura das curas alternativas 

ligadas à auto-ajuda, às dietas, às academias fisiculturistas e às filosofias orientais que 

apregoam uma maior socialização entre o são e o enfermo, o especialista e o leigo, a razão e a 

emoção. Entretanto, nas observações de NOGUEIRA (2003), todo um gerenciamento do 

indivíduo acerca do seu próprio corpo e de suas condutas conduzem-no, por vezes, ao 

enaltecimento da saúde como fim último. Acima e além de qualquer projeção ética ou moral,

a boa-forma, a aptidão física e a higiene mental parecem existir por si só. Valores, outrora 

vigorosos, como Deus, a honra, a comunidade, a família e a tradição, agora apenas amparam

os beneméritos de uma saúde perfeita. Qual bem se ascende para além dos cuidados médicos,

dietéticos ou psíquicos? Nos intervalos entre a heteronomia e autonomia, uma saúde 

performática retroagiria a liberdade do sujeito ao atomismo do cuidar-se e do otimizar-se,

quando, ao contrário, a autonomia deveria contemplar a possibilidade, o porvir. Quando eu 

malho, paro de fumar ou adoto uma dieta alimentar, tal estilo viria munido de crenças e 

atitudes em prol de um ideal de completude que não se detenha simplesmente ao hedonismo

ou à disciplina da ascese. Se a religião, a tradição, a pátria, os laços de parentesco ou a 
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política não mais respondem pelo que o indivíduo moderno antevê como um ideal, valores de 

profundezas mais íntimas emergiriam a ponto de justificar certos atos de comedimento ou 

excesso, de sofrimento ou prazer, de introspecção ou socialização.

                  Ora idéias referentes ao movimento, flexibilidade e disposição remetem à

funcionalidade do corpo, ora a contemplação, o relaxamento e a atividade intelectual fazem

menção à importância de uma higiene mental. Por aí, emergem essas duas concepções – o 

corpo e a mente – tão apartadas dentro das técnicas médicas. Todavia, os discursos dos jovens 

das academias de musculação não deixam de flagrar esse descompasso diante de uma

definição de bem-estar atida à superficialidade das sensações de “felicidade”, “prazer” e 

“alegria”, que nada mais são do que estados de ordem bioquímica decorrente dos exercícios 

esportivos e fisiculturistas. Essa concepção, por vezes, prioriza uma objetivação das 

sensações, em detrimento ao cultivo das emoções e às propriedades intelectuais. O exercitar, 

nesse caso, se cobre de atenuantes como se o corpo remodelado, a perda de gorduras 

localizadas ou a noite de sono após o cansaço ajudassem a esquecer, a não-pensar e a 

desligar-se. Dentre tais sensações atribuídas a um alívio mental, é pertinente uma avaliação 

do que realmente se está dizendo sobre o discurso do ‘mente sã, corpo são’.

                  Sem qualquer insinuação com relação ao tema da vaidade ou do narcisismo

durante a nossa pesquisa, muitos dos entrevistados das academias se colocavam em meio a 

um dilema fundado entre a estética e a saúde corpóreas. Era freqüente a menção de que, em

primeiro lugar, vinha a aparência do corpo (seja referente ao emagrecimento, aos moldes

musculares ou ao enrijecimento das carnes) como justificativa para a recorrência às 

academias, com exceção daqueles cuja educação dada pelos pais, desde cedo, enfocava a 

prática de esportes como diversão e cuidado com a saúde. Depois do interesse da boa-forma

física, vinha, então, a saúde. Saúde & Estética parecem duas categorias que resumiriam o 

discurso de grande parte dos freqüentadores dos exercícios de musculação, porém, em termos

de importância, a estética prevaleceria sobre a saúde. A saúde era, em muitos casos, citada 

como uma conseqüência da boa-forma e, portanto, estando tais argumentos ambientados

numa academia fisiculturista, um entendimento de saúde é comumente alicerçado sobre as 

idéias de movimento, de força e disposição. A relação entre corpo, mente e vida social 

também era posta em discussão nas entrevistas, mas uma interseção entre os discursos 

montava-se na adaptação do corpo à pressa do dia-a-dia, à força despendida em trabalhos 

braçais e à aptidão física nos campeonatos esportivos. Como bem definiu um instrutor de 

academia:
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“Por saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, define-se o
bem-estar físico, mental e espiritual. É ter essa saúde física, mental e
também social. A questão do “fitness”, que muita gente entende 
somente como boa-forma muscular, diz respeito também ao social: o 
fitness presente no ‘lazer-ativo’, isto é, no lazer mental. Esse lazer-
ativo que permite que você mantenha relações sociais e não apenas
aquele lazer que faz com que você permaneça sem movimento ou 
pensamento algum.” (Kaio Graco, instrutor de musculação).

                  Nessas menções acerca da saúde mental e do bem-estar para além dos

fisiologismos do corpo e das técnicas médicas, justificativas ligadas a Deus, à religião ou 

outras entidades divinas dificilmente foram mencionadas entre os entrevistados para a 

obtenção e manutenção da saúde, de uma boa-forma física e do equilíbrio entre mente & 

corpo. Essa parte revela o significativo distanciamento do imaginário religioso em torno da 

peste e das epidemias inerentes ao castigo divino, à maldição, à feitiçaria e ao demoníaco. As 

entrevistas, até agora, expressaram que o indivíduo não se projeta tão afora de si ao tentar 

compreender certos referenciais de saúde e de bem-estar. Em conta disso, uma higiene mental

e uma disposição fisiológica dependem cada vez mais das próprias iniciativas do sujeito. 

                   É pertinente observarmos a apropriação da idéia (e do ideal) de saúde não somente

na forma de pacientes ou enfermos à mercê de atendimentos hospitalares e exames clínicos, 

mas, principalmente, de uma apropriação pelo sujeito de sua própria idéia de saúde. Antes, 

um lento avanço das ciências médicas permitia tão-somente iniciativas ligadas ao saneamento

urbano, às campanhas de vacinação, à higienização dos recintos e corpos e à hospitalização 

dos doentes. Agora, a prevenção às doenças, o stress, a depressão e a própria sensibilização 

para com as esferas mental e fisiológica do corpo humano remetem o indivíduo, outrora 

assistido por juntas médicas, à desenvoltura de sujeito assessorado por consultas clínicas e 

sugestões dos profissionais da saúde. É ilustrativo abordarmos isso, pois, em nossas 

entrevistas, houve desentendimentos entre dois sentidos do conceito de saúde: a saúde no 

plano médico institucional, a saúde no plano governamental e, enfim, a do ponto de vista mais

íntimo e subjetivo. Isso, portanto, evidencia uma concepção do olhar para si que, há tempos

atrás, era inimaginável: “você se refere à minha concepção de saúde ou à saúde no plano 

governamental?”

“Você se refere à saúde do governo ou sobre minha saúde?... (...) 
Por saúde, eu acho que é eu estar bem. Não tenho doença. É  o
bem-estar ao me sentir bem e ter condições de saúde. Além disso, 
quando eu estiver doente, poder ter um sistema de saúde bom que 
me trate bem. Ter uma boa saúde para estudar e me divertir. Cuido
da minha saúde evitando excessos. Quando doente, tomo remédios
e vou ao médico fazer exames” (Tiago – Bar). 
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“[pausa] por saúde eu entendo um sistema de esgoto bom e 
hospitais bem equipados. Hospitais e sistemas de esgoto bons para 
evitar doenças pois, havendo bom saneamento, certamente não 
haverá doenças e se preservará a saúde das pessoas. Pessoalmente,
entendo por saúde uma pessoa que cuida da alimentação e que 
pratica esporte. Além disso, se houver uma cabeça boa, a saúde
então é boa” (Michel – Bar)

4.5. Um possível diálogo entre os freqüentadores das academias de musculação e dos 
bares?

                  Nossas observações em campo mostram que um mesmo jovem – seja ele

freqüentador de uma academia de musculação ou de um bar, ou dos dois – porta valores 

contraditórios, à primeira vista, concernente às idéias (e ideais) de saúde e corpo. Por 

exemplo, o jovem que fuma nos bares, mas que afirma estar ciente de que fumar faz mal; ou o 

que afirma que os exercícios físicos são fundamentais para a saúde, mas admite que prioriza a 

definição muscular; o fisiculturista que, nos finais de semana, vara a madrugada na cerveja; 

ou o freqüentador dos bares, em termos de fins-de-semana, que durante os dias úteis caminha

no calçadão e regula sua dieta. Todos esses exemplos foram extraídos de nossas entrevistas e, 

portanto, na tentativa deste mesmo jovem justificar-se em cima dessas “contradições”, nos 

servimos de um olhar sobre a redefinição dos conceitos de saúde, corpo e do cuidado de si.

                  Para além de condutas normalizadas nos hábitos de higiene, no desempenho

corpóreo ou na dependência química, vemos algumas (re)significações à medida que os 

entrevistados não se tornam adeptos à musculação somente por “necessidade” estética ou que 

evitam o consumo de drogas lícitas sob os riscos de degradação física e “moral”. Passos 

ensaiados entre heteronomia e autonomia comporiam um tratamento dado à subjetividade 

nessa análise, onde, mais do que um esfacelamento dos entrevistados sob recortes de classe 

social, gênero e formas saudáveis ou não de divertimento, revela-se uma intensa 

permeabilidade entre os limites da “bem aventurada” prática esportiva e a “degradação moral”

no consumo de drogas lícitas. 

                  Podemos dizer que não há maiores diferenças entre as declarações de um jovem

freqüentador assíduo dos bares ou aquele que pratica o fisiculturismo. Há, por um lado, um

ideal de saúde e de boa-forma referenciado sob os princípios de higienização, das técnicas 

médicas e da realidade orgânica e, por outro, uma compreensão de vida saudável para além os 

previsíveis marcos dentre a normalidade e a irregularidade, o benefício e o malefício, a “bem-

aventurada” auto-estima e o vício destrutivo. Inclinamo-nos, assim, a defender uma
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subjetivação de vida saudável afora das amarras conceituais de corpo e saúde sob um padrão 

médico-científico ocidental.

                  Entretanto, dentre as (re)significações acerca das projeções da saúde e da doença,

do benéfico e do maléfico, do normal e do anormal, verificamos, em nossas entrevistas, um

aprisionamento do conceito de saúde no que se refere ao repúdio ao sedentarismo e uma

reprovação sem maiores esclarecimentos acerca dos vícios. Podemos verificar que a doença, a 

dependência química, o sedentarismo, a depressão e a solidão são postos nos discursos sem

que necessariamente o próprio entrevistado avalie os fundamentos que o fazem repudiar 

certos vícios, atitudes ou enfermidades, a não ser sob alegações de que, por exemplo, “se já 

foi comprovado cientificamente, então é óbvio que todo mundo deveria concordar e acatar!”.

Interessante abordarmos que as motivações mais íntimas para a prática da musculação e 

demais atividades esportivas afloram com facilidade durante as entrevistas, em contraposição 

aos hábitos do fumo, da bebida ou demais drogas os quais, antes de serem fundamentados em

termos subjetivos, são afastados sob a sombra dos discursos das especialidades médicas, da 

ameaça de fracasso profissional e do abandono por parte da família. Diante disso, parece 

evidenciar-se uma formatação moral que perambula em torno da questão dos vícios, do corpo 

e da doença. Em suma, há o fato de que os vícios são prejudiciais à saúde, porém, ao mesmo

tempo, nada parece justificar, em termos subjetivos, o que inclinaria o jovem ao consumo do 

álcool, do cigarro ou de uma alimentação pouco saudável. Claro que haveria motivações para 

que o sujeito ignore ou tolere certas advertências e conselhos acerca dos riscos da 

dependência química e dos males psíquicos e fisiológicos causados pelos vícios, entretanto, 

dificilmente estas motivações nos foram explanadas. 

                  Esvaiu-se das mãos da medicina o contexto do hedonismo segundo a disciplina

orgânica da vida no atestar-se como saudável, em detrimento ao exercício subjetivo do sentir-

se saudável. Os prazeres proporcionado pelas drogas, pela gastronomia, pela sexualidade e 

pelo cultivo da boa-forma são, corriqueiramente, tomados como ameaça, ruína e excesso, 

segundo padrões biomédicos rendidos ao vírus, à gordura, à dessimetria e à dependência. 

Nesse sentido, o prazer e o desejo sempre foram manuseados sob ajustes bioquímicos e 

neurológicos, ao invés de serem reconhecidos como valores os quais penetram em nossas 

fontes morais e nos traduz o significado da ‘vida’, do ‘bem’ e do ‘bom’.

                  Mas, afinal, o que há em comum entre a prática de esportes/fisiculturismo e o

consumo de drogas legais e ilegais? Trata-se, justamente, de uma nova compreensão para 

além das políticas governamentais de saúde, dos movimentos sociais e da institucionalização 

das ciências médicas; o ideal do cuidado de si emerge como suplemento a uma existência 
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higienizada e de prazer controlado. O lazer, a saúde, os vícios e o corpo se entranham numa

dialética da carne e do espírito, criando sentidos e valores nem sempre compatíveis com as 

leis do consumo ou com avanços biomédicos. As idéias de saúde mental e de corpo saudável 

sugeririam um discurso alheio aos peritos das ciências médicas e, ao mesmo tempo,

camuflariam um discurso íntimo e subjetivo diante do “paciente” que se observa, se 

reconhece e se cuida, seja mediante o hedonismo dos exercícios fisiculturistas ou do consumo

de drogas lícitas.

                  Um repúdio quase que unânime às drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, permeia ao

longo dos depoimentos dos freqüentadores das academias. Os vícios são arredondados a uma

ameaça e uma negatividade inquestionáveis. Entretanto, uma freqüentadora de academia,

como alguns outros entrevistados, salientou:

“Costumo freqüentar bares. Gosto das conversas entre amigos e da
boa música. Às vezes bebo um vinho ou uma vodca, mas isso
depende da turma e da ocasião. Aliás, creio que os jovens ditos da 
“geração saúde” praticam muito essas duas modalidades: a boemia e a
musculação. E observo isso dentro de minha própria turma de 
amigos”.

                  Afinal, haveria um evidente intercâmbio entre o consumo do fumo e da bebida

alcoólica em bares e os praticantes assíduos nas academias de musculação? Dentre os jovens 

praticantes da musculação, seriam as noções de estética corporal e de bem-estar mais

complexas do que necessariamente uma boa-forma muscular às custas do remodelamento

corporal? Teríamos uma moral de saúde ensaiada discursivamente e, todavia, experimentada

de forma menos previsível e mais transgressora?

                  Se exercitar às custas dos benefícios estéticos, deixando em segundo plano as

concepções ligadas à saúde, não bastaria para introduzirmos por essas linhas uma insinuação 

de narcisismo? Respondemos que não, pois o que apalpamos nessa pesquisa é justamente os 

arrodeios e contradições discursados acerca de um referencial de saúde e de corpo e, portanto, 

o fato de um jovem praticante de musculação se ver como saudável é bastante diferente do 

fato do médico atestar que sua conduta de vida lhe está sendo adequada. Da dieta e do 

levantamento de pesos até o uso de bebidas alcoólicas e do fumo, referenciais de saúde e de 

qualidade de vida perambulam por um imaginário sinuoso, para além dos entraves do que é 

certo ou errado, moderado ou excessivo, benéfico ou maléfico. Se o jovem da academia se vê 

com saúde a partir da idéia de que tem força e resistência física em campeonatos esportivos, 

extrai-se então um entendimento válido de vida saudável, embora incompleto. Todavia, 

tornando-se a compreensão de saúde cada vez mais ampla a ponto de tornar-se biográfica, 
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quais parâmetros entre o lazer, a juventude, os vícios, o corpo e a saúde podemos estipular?

Na arena exposta em meio aos bares e academias fisiculturistas, em certos momentos,

deparamo-nos com hiatos entre a degradação moral da dependência química, a preocupação 

pela boa-forma muscular, a sociabilidade intensa nos eflúvios emotivos e, enfim, o apregoado 

equilíbrio saudável entre a mente e o corpo. Entretanto, não pretendemos apartar 

violentamente estes dois espaços e arremessar destroços, mas sim implodi-los, um contra o 

outro, sob a lógica da saúde na contemporaneidade, segundo um parâmetro juvenil.

À primeira vista, a academia de musculação aparenta ser um espaço de moldes da 

carne e de intimidação do pensamento, onde o que faz “bem” não necessariamente se remete à 

construção de um sujeito, mas, unicamente, ao corpo do indivíduo por debaixo dos exercícios 

de virilidade e feminilidade, ao passo que, nos bares, transparece uma trama de risco na qual o 

potencial dos vícios lícitos marca sociabilidades às vezes alheias às rotinas de trabalho, às 

expectativas morais e aos balizamentos estéticos de etiqueta social. Até aqui, demarcamos

afoitamente os territórios sociais dos bares e academias, inviabilizando intercâmbios

compreensivos e antagonizando tais espaços. Na verdade, aprofundando-nos na questão, a 

busca por qualidade de vida, saúde, prazer e bem-estar intercambiam-se, embora o consumo

de bebidas alcoólicas ou o enrijecimento muscular não apreendam o que o homem moderno – 

e o jovem natalense, em especificidade – aspira por vida saudável.

                  Completude passou a ser uma projeção ascendida à harmonia entre as instâncias 

psíquica, orgânica e social, mas os riscos e perdas compõem a realidade distendida ao solo 

das possibilidades humanas: deparamo-nos com um imperativo de saúde que intimida as 

nossas possibilidades caóticas e carnais. Mesmo adotando vícios, é possível alguém ser

saudável à medida que esta pessoa sinta-se saudável, pois, do contrário, qual autoridade 

institucional, de ordem científica, jurídica ou religiosa, poderia refutar esta constatação? Ou, 

no exemplo de um jovem com boa-forma corpórea e que se sinta acuado em ambientes nos 

quais os contatos sociais independam da exibição panfletária de bíceps: ele, de uma certa 

forma, se sentiria “doente” por confinar sua compreensão de bem-estar ao reduto das carnes?

                  A modernidade, mais do que aliviar, propiciou ao paradigma da saúde estampas

maiores do que a própria superfície sobre a qual seriam decalcadas. Projeções gananciosas se 

enveredam pelo entendimento de saúde germinando-se promessas falaciosas, ao invés de 

possibilidades sociais. O absoluto da felicidade, hoje em dia, pode ser equivalente a uma vida 

saudável e, diante disso, corremos o risco de emparelhar uma série de bens qualitativamente

maiores junto ao cenário da saúde. Projeções morais se transformam em sintomas de doença 

mesmo sem tocarem a epiderme humana, já que a saúde vem se tornando uma condição 
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metafísica. Presenciaríamos gemidos e espasmos ao dizermos que, atualmente, ser “saudável” 

é humanamente impossível, e não é o caso de nos rendemos aqui a um fatalismo descabido, já 

que estamos apenas a justificar que o raio de alcance desta idéia de saúde esticou-se rumo aos 

ideais de felicidade infinita e universal. Se, em épocas de pestes e de guerras, não tínhamos

esperanças quanto à cura e à vida, agora, uma utopia de salubridade nos entorpece para além

do orgânico e do cultural.

                  Mas, afinal de contas, o que expormos acerca de uma vida saudável? NOGUEIRA 

(2003) reproduz a definição oficial mais inovadora de saúde, datada de 1996, segundo a 

Organização Mundial de Saúde: 

Saúde é a extensão em que cada indivíduo ou grupo é capaz de
realizar suas aspirações, satisfazer necessidades e mudar ou lidar com
seu ambiente. A saúde é vista como um recurso para a vida quotidiana
e não como o objetivo do viver: é um conceito positivo enfatizando 
recursos sociais e pessoais tanto quanto capacidades físicas (idem,
ibidem: 177) 

                  Concordando com o autor, trata-se de uma bela definição, porém, não estaríamos

inventando mais uma utopia em cima de um único conceito do que necessariamente clareando 

as condições pelas quais uma vida saudável possa ser afirmada? Mais do que uma bela 

definição, não estaríamos defronte a uma “sublime definição”10 ? Responsabilidades e 

restrições se disseminam por entre as ciências médicas, políticas de saúde pública, best sellers

de auto-ajuda, terapias alternativas e manobras individuais, então, sob tais espectros, uma

pluralidade de expectativas impulsionam limitações concernentes à própria dinâmica humana

de (sobre)vivência. Se uma medicina positivista tentava (e ainda vem tentando...) erradicar 

tais vetores negativos da vida sob um plano genético e fisiológico, em contrapartida, no 

patamar das emoções e da subjetividade, as projeções em torno do “equilíbrio” e da 

“harmonia” vêm se tornando sempre mais ordeiras e estrategistas. As aparições da morte, da 

incerteza e da doença deixaram de ser dramáticas para se tornarem enredos de ficção 

científica.

                  Nesse ponto, LE BRETON (2003) aborda uma série de relatos científicos

debruçados sobre as “virtudes” da engenharia genética e da inteligência artificial, por onde 

10 Cf. Terry Eagleton. A Ideologia da Estética, 1993. Para fins de esclarecimentos, a partir do imaginário
kantiano, o autor extrai considerações acerca do sublime e do belo, pois, se o belo extasia, o sublime ofusca. A 
comunidade estética de Kant firma-se na apreciação de um sentimento humanitário uniforme e onipresente que 
reunifique interesses em torno de alguma concepção unânime e primorosa do belo. Em contrapartida a este
sentimento que aproxima-nos sob o consenso do que é belo e admirável, o sublime emerge para além do 
imediato alcance sensitivo e, portanto, não se é possível apreendê-lo ou apreciá-lo às custas das nossas “terrenas”
percepções de beleza ou de justiça. A natureza do sublime convida-nos à transcendência e foge aos conceitos,
subjugando-nos, mais do que extasiando-nos. Por fim, o belo representa o espírito humano de comunhão,
enquanto que o sublime ascende ao atributo divino da contemplação.
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escorrem vislumbres de imortalidade e de uma inteligência manipulável à medida que 

abandonamos o calor da carne, a qual ancora nossa existência às raízes da espécie humana.

Nos enveredaríamos pelos cômputos de uma avançada engenharia informacional capaz de 

remover nossa memória e nossas emoções do frágil invólucro do corpo. Em nosso pensar, a 

partir de tais recursos tecnológicos, teríamos não mais uma utopia de vida-após-a-morte, mas

a realidade de um eu-após-a-morte.

                  Ora, com tantas expectativas ligadas às promessas de uma saúde perfeita – de uma

saúde distendida das salas de cirurgia às dinâmicas de lazer – contribuímos, de uma certa 

maneira, para legitimar a questão de que, sob o ponto de vista da raça humana e da vida 

orgânica, a completude de uma vida saudável nunca será alcançada. Diante disso, 

precisaríamos, impreterivelmente, de reforços genéticos, neurológicos e tecnológicos para 

ascendermos à qualidade de seres realmente saudáveis. A partir disso, se a humanidade criou 

uma vigorosa promessa de vida saudável, entretanto, isto não passa de uma promessa...

Sufocada por consultas terapêuticas, projetos sociais, diagnósticos médicos e grupos de auto-

ajuda, a condição do ser humano, enquanto sujeito, jamais açambarcará a plenitude de uma

vida saudável. Antes de descortinar horizontes transcendentais, cabe-nos revolver o solo 

arenoso das possibilidades humanas. Avanços na medicina genética são bem-vindos, mas

precisamos definir socialmente o que entendemos por vida e por uma concepção de bem-estar

sem que para isso substituamos do mundo das Idéias platônicas ou a crença em Deus por um

“sublime” ideal de saúde.
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Considerações Finais :

                 Depois de pautarmos os diversos discursos da saúde condizentes à condição

humana e ao corpo ao longo da história, seja por intermédio da biotecnologia, do imaginário

religioso em épocas de epidemia, da evolução das ciências médicas, do planejamento urbano, 

das reformas sanitárias nas políticas de saúde pública ou da cultura de consumo, atualmente

conferimos uma formulação inédita no emparelhamento das idéias de saúde, juventude e 

subjetividade.

Na verdade, não há um fetiche pela idéia de juventude num sentido mais literal, e 

sim uma derivação de ideais de rejuvenescimento, sensualidade, performance corporal, 

beleza e jovialidade que enaltecem uma potencialidade longeva da vida. Portanto, uma

projeção de juventude açambarcaria os âmbitos psíquico, físico e estético que nos remetem

aos vastos conteúdos da liberdade, da possibilidade e longevidade acerca do conceito de 

saúde.

      Um horizonte de vida saudável cada vez mais exige dos indivíduos o

desenvolvimento de suas potencialidades fisiológicas, psíquicas e sociais ao custo de 

constantes processos de rejuvenescimento, aprendizagem e flexibilidade. Daí, subtendemos

um conceito de saúde descontextualizado justamente por abarcar uma complexa e 

contraditória dimensão humana presente no hedonismo, na ascese, na busca de si, nas técnicas 

médicas e no cuidado de si. Todas essas facetas relacionadas ao prazer, ao comedimento e ao 

auto-conhecimento amontoam-se, a um só tempo, sobre a dinâmica do sujeito. Dos confins 

genéticos, passando pelas vísceras do corpo e estendendo até uma saúde “moral”, vemos uma

agenda deduzida não somente com relação à anormalidade da doença, mas, sobretudo, 

referente à normalização e regulamentação dos estilos de vida e da sociabilidade. Dessa 

maneira, poderíamos conceber uma moralização da saúde em algo semelhante a uma

virtualização do ideal de salubridade perante as potencialidades e possibilidades de “bem-

estar” e de uma “higiene mental”.

      Se, dentre o usufruto social dos vícios lícitos e os fins estéticos nos exercícios de

musculação, percebemos múltiplas escalas na concepção do bem-estar e do sentir-se

saudável, em quais modalidades de sociabilidade habitariam os “pecados capitais” acerca de 

um ideal de vida saudável? Diante da dependência química, do stress, da depressão, do câncer 

e da AIDS, descortina-se, perante a humanidade ocidental, novos e díspares arranjos de saúde 

dispostos dentre um codificado fundo genético / virótico e uma subjetiva cena psíquica / 

emocional. A partir destes recantos de entendimento do corpo e da vida humana,
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decompomos duas interioridades, onde uma se reduz às funções bioquímicas e a outra  se 

volatiliza às possibilidades psíquicas e sociais.

                  Das sessões de fisioterapia aos passeios em contato com a natureza, tudo vem

sendo velado por um panorama do saudável. Assim, ao assumirmos margens de manobra cada 

vez mais generosas a despeito das formas institucionais da tradição, da religião, da 

comunidade e das ciências médicas, a subjetividade começa a definir um sujeito distinto do 

papel de ator social, o qual, outrora, legitimava-se restritamente por meio de uma consciência 

cidadã, dos direitos do consumidor ou do nível de instrução escolar. Agora, a escolha não é 

tão-somente feita sob a vigília  do mercado de consumo ou de uma plataforma político-

democrática, já que a própria idéia de saúde atém-se a um outro patamar de decisão alocado 

intimamente.

Poderíamos qualificar escolhas ou decisões como “impróprias” por parte do 

indivíduo, segundo seus definidos papéis de consumidor, eleitor ou cidadão, porém, a julgar 

pela forma como o sujeito dá sentido às suas escolhas íntimas e biográficas, deduz-se muitas

vezes metas casuais por parte das campanhas educativas. Por aí, apesar das conseqüências 

quanto ao uso das drogas legais serem bastante evidenciadas (câncer pelo cigarro e o 

alcoolismo, dentre outros malefícios), a adoção de certos vícios comprovadamente nocivos ao 

corpo justifica-se, por nossos entrevistados, como uma atitude, uma opção de lazer ou uma

convidativa “fuga” rumo a si a dispensar maiores diagnósticos médicos. Enveredamo-nos

numa realidade na qual uma atmosfera de frisson e de glamour não mais entorna o hábito de 

fumar ou ampara uma identidade boêmia. Pelo contrário, os veículos de comunicação, o 

linguajam médico-científico e inúmeros projetos sociais se debatem contra a assunção do 

consumo destas substâncias nocivas ao corpo. Cada vez mais se desenha uma resistência não 

pelo risco no usufruto de certos vícios, mas, principalmente, com relação às causas da adoção 

destes como “opção”. Afora as doenças incuráveis, os  acessos de depressão e os níveis 

críticos de dependência química, as explicações para os vícios, compulsões e surtos não 

negam ou rivalizam-se com o lado psíquico-afetivo do sujeito.

                  O intercâmbio entre os exercícios de musculação – enquanto compromisso para

com o corpo e a saúde – e a ida aos bares – como opção de lazer – demonstra uma inexatidão 

acerca do que se define institucionalmente por qualidade de vida, saúde e bem-estar. Afora 

estas noções arredondadas, encontra-se o sujeito que oscila entre o excesso e a moderação, a 

extravagância e o cuidado, a disciplina e a transgressão. Assim, uma compreensão de saúde 

pendente nos intervalos entre o corpo e a mente flagra uma interiorização do cuidado de si, ao 

invés de uma disciplina social do curar-se. Por cuidado de si entendemos um princípio de 
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moderação alheio aos estereótipos da beleza publicitária, da cura médica, da ascese 

protestante ou do individualismo crônico. Aqui, pomos o sentido do risco, do sofrimento e da 

imperfeição no soerguimento de um sujeito capaz de olhar para si, sem as intervenções dos 

tratamentos clínicos, próteses ou retóricas a desencaixar suas fontes de sentido cada vez mais

íntimas e auto-suficientes.

É mais conveniente, hoje em dia, concebermos uma ética no cuidado de si do que 

encarar uma série de cláusulas acerca da bioética sobre a questão da vida. A vida, segundo 

uma bioética, em muito adentra a questão da genética, ao passo que a vida humana salienta 

um plano subjetivo de ações e discursos à mercê de escolhas cônscias.  Entre o homem e o seu 

corpo, e entre o espírito e o cérebro, residem hiatos e ambigüidades nos quais uma nova 

dimensão humana arregimenta as esferas da biosegurança, da bioética e da biomedicina

enquanto microcosmo de potencialidades viróticas, genéticas e embrionárias e, num outro 

extremo, como macrocosmo sócio-cultural das escolhas e possibilidades no cuidado de si. Em

suma, um entendimento, outrora recuado à “vida” orgânica, à “juventude” cronológica e à 

“saúde” fisiológica, vem cedendo espaço à polifonia do bem-estar e do olhar para si.
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