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RESUMO  

 

O culto ao corpo promoveu uma busca incessante entre homens e mulheres por 

adquirirem este objeto de desejo, o corpo ideal e concomitantemente a aceitação 

social. No decorrer dos anos, o uso dos corpos permeou inúmeros percursos, desde 

o advento da modernidade e suas relações de poder provenientes do Estado até a 

contemporaneidade com a ditadura capitalista e midiática, gerando indivíduos cada 

vez mais medicalizados. Este trabalho está voltado para as concepções de corpo 

mediante os padrões físicos impostos pela sociedade e tem por objetivo promover 

uma breve análise acerca dos sujeitos contemporâneos, a partir dos estudos de 

Foucault por meio do “adestramento” dos corpos e pela noção e constituição de 

corpo para a Psicanálise, propondo que o sofrimento psíquico pode ser oriundo do 

desejo de adquirir objetos, por existir uma disputa conflituosa entre o eu narcísico e 

o corpo físico. 

 

Palavras-chave: corpo; sujeitos; Psicanálise; contemporaneidade; sofrimento 

psíquico. 



ABSTRACT 

 

The cult of the body promoted a search pursuit between men and women by 

purchasing this object of desire, the ideal body and concomitant social acceptance. 

Over the years, the use of bodies permeated numerous paths, since the advent of 

Modernity and its power relations from the state until the Contemporary with capitalist 

and media dictatorship, generating individuals increasingly medicalized. This work is 

focused on the concepts of body through the physical standards imposed by society 

and aims to promote a brief analysis about contemporary subjects, from Foucault's 

studies about the "training" of bodies and by the notion and body constitution for 

psychoanalysis, suggesting that psyquic suffering can be from the desire to acquire 

objects, by exist a conflict dispute between the narcissistic ego and the physical 

body. 

 

Keywords: body; subject; Psychoanalysis; contemporaneity; psychological distress. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quem é você que está diante de mim, que é meu eu 

semelhante, ser humano como eu – seja você homem 

ou mulher –, feito a minha imagem e semelhança, 

feito de uma corporalidade que me faz crer até que 

somos irmãos? 

E eu? Quem sou eu em relação ao outro? [...] 

(Antônio Quinet)  

 

O relacionamento dos sujeitos com seus corpos pôde ser observado por 

diferentes perspectivas no decorrer dos anos. O culto ao corpo e a busca pelo 

padrão de físico ideal, resultante de uma ditadura imposta pelo capitalismo, ciência e 

veículos midiáticos acarretam no crescimento de intervenções cirúrgicas, uso de 

medicamentos ou qualquer procedimento que proporcione o alcance deste objetivo, 

o corpo perfeito. Tema este que fora motivador da atual pesquisa.  

Para o sujeito contemporâneo participante desta engrenagem que tenta 

manipular as massas, atingir este objetivo, em sua concepção, proporciona bem-

estar, valorização e aceitação na sociedade contemporânea. A obtenção deste 

objeto de desejo confronta o sujeito com novas exigências, assim como frustações 

frequentes. E nesta ilusória caçada, determinada principalmente pela valorização do 

capital, o indivíduo opta por se sujeitar a esta forma de integração coletiva, que é 

alimentada, regida e sustentada pela sociedade. O consumo. 

O presente trabalho é resultado parcial da pesquisa realizada e tem por 

objetivo apresentar de forma sucinta, os estudos referentes aos sujeitos 

contemporâneos através das metodologias bibliográficas científicas utilizadas; 

divulgar e analisar, com base no diálogo entre a Psicologia, Sociologia e Filosofia 

este tema referente às noções de corpo que versam sobre o assunto em questão e, 

essencialmente buscar compreender de que maneira o desejo por adquirir o corpo 

ideal contribui na promoção da felicidade, satisfação e bem-estar do sujeito 

contemporâneo ou, como o insucesso em atingir este desejo pode ocasionar no 

sofrimento psíquico do indivíduo desejante.  

O primeiro capítulo apresenta o contexto da constituição dos corpos tendo o 

homem como objeto central dos estudos de diferentes saberes e práticas, efetuando 
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uma análise em torno das variadas instituições reguladoras e regimes 

disciplinadores e modeladores dos corpos em sua unidade e também no controle 

das massas; delimitando as diversas visões e concepções do período moderno, 

seus meios de imposição e estratégias de produção subjetivas no que concerne o 

processo de construção sociocultural  do corpo visto como produtor, assim como 

ilustrar o surgimento do individualismo decorrente da atenção dada aos interesses 

pessoais e o modelo biomédico com sua mudança na forma de ver e atuar a partir 

do advento da modernidade.  

No segundo capítulo são reveladas as circunstâncias sobre os meios de 

controle dos corpos através dos dispositivos capitalistas, como por exemplo, os 

veículos midiáticos e suas extensões de consumo e produção deste corpo que 

torna-se consumidor, mas para além disso, o próprio corpo converte-se e assume a 

posição como bem de consumo, corpo este que passa a ser valorizado pela sua 

estética e saúde. É elaborado um estudo a partir das pesquisas bibliográficas 

encontradas que discutem acerca do culto ao corpo cometido pelos sujeitos 

contemporâneos, que podem resultar em indivíduos cada vez mais medicalizados e 

que fazem uso dos mais diferenciados métodos para atingirem seu objetivo. Do 

mesmo modo é averiguada a presença de um conflito gerado em torno da formação 

do ideal de eu e uma crise de identidade devido a padronização corporal que pode 

acarretar no sofrimento psíquico. O “adestramento” dos corpos visto no capítulo 

anterior cede lugar para o controle mais minucioso por meio das subjetividades dos 

sujeitos. 

Por fim, é abordado no terceiro capítulo o resultado desta manipulação dos 

corpos ocorrida no capítulo anterior e como é constituída a representação dos 

mesmos para a Psicanálise, representações estas que de acordo com as referências 

utilizadas, foram transformadas no decorrer dos anos e conforme os padrões 

estabelecidos pela sociedade em que estes corpos estão inseridos. Segundo a 

Psicanálise, existe um determinado padrão de exigência do corpo, mas que está 

para além de apenas o consumo através desses corpos. O presente capítulo levanta 

as questões em torno das representações narcísicas conforme disse Freud ou 

correlacionado ao objeto a de Lacan para demostrar como os corpos são vistos e 

concebidos sob a perspectiva do consumo e como mero objeto do complexo de 

representações e imaginários, evidenciando o relacionamento deste sujeito 

contemporâneo com o mundo. 
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2 O CORPO E SUAS ARTICULAÇÕES COM A MODERNIDADE  

 

[...] As “Luzes” que descobriram as liberdades 

inventaram também as disciplinas. 

 (Michel Foucault) 

 

O corpo do sujeito moderno mediante as variadas etapas do capitalismo pode 

ser compreendido por diferentes perspectivas. Desde as formas de controles 

disciplinares com objetivo de conceber corpos dóceis, ao adestramento das massas, 

a relação do sujeito com o mundo é concebida por meio dos relacionamentos com o 

poder do Estado ou das diversas ciências. Com o advento da modernidade, é 

possível notar que o homem desde os primórdios fora utilizado como objeto central 

dos estudos de diferentes saberes e práticas no que concerne o uso de seus corpos. 

De acordo com Mancebo (2002), o processo de construção sociocultural da 

modernidade permeou por inúmeras reformas, alcançou sua consolidação no século 

XVIII e até os dias atuais, mantém o ritmo de intensas modificações e 

reestruturações. Teve seu início no século XVI e foi um marco do progresso, 

ganhando forças com a expansão e fortalecimento capitalista, bem como seu 

modelo de produção diferenciado. Surgiu com o Renascimento (transição do 

feudalismo para o capitalismo) e a Reforma Protestante (surgimento de novas 

doutrinas religiosas para além do Cristianismo). 

O período do Renascimento foi caracterizado no início do século XVI, com a 

sociedade aderindo a uma postura distinta comparada às civilizações medievais. O 

mundo passou a ser contemplado por um novo olhar. As relações hierárquicas são 

cada vez menos presentes entre os homens e o controle do poder tornou-se 

descentralizado de orientações culturais, políticas ou religiosas, passando a 

prevalecer à hegemonia do pensamento, estabelecida com a autonomia da razão e 

a subjetividade construída pelos indivíduos (Ibid., 2002). 

O movimento da Reforma Protestante, com Lutero a frente do comando, 

datado também no século XVI, foi impulsionado por razões sociais e políticas e 

principalmente pela insatisfação perante as atitudes da Igreja Católica, como por 

exemplo, a contradição e o distanciamento de seus ensinamentos, onde a Igreja 

condenava o acúmulo de capitais, mas possuía altas somas de dinheiros dos fieis, 

assim como posses de terras. A abolição dos rituais religiosos praticados pelas 
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Igrejas que restringiam a condição da salvação humana somente se mediada pela 

mesma, permitiu a inserção do homem na sociedade como sujeito moderno, dotado 

de identidade única e livre do dogmatismo religioso (WEBER, 2004). 

Para Severiano e Coelho (2007) esse processo de modernização social foi 

atribuído pelos filósofos como rompimento do paradigma cosmocêntrico-teocêntrico 

(cosmos e Deus como centro da origem do universo) possibilitando assim, uma nova 

compreensão do homem e suas ações, ou seja, uma visão antropocêntrica (o 

homem como o centro de tudo). 

 

2.1 O Advento da Modernidade e do Individualismo  

A modernidade para Lipovetsky (2005) pode ser entendida como um misto de 

comportamentos diante do mundo e/ou sociedade, partindo da premissa de que 

esse mundo é passível de mudanças pelo intermédio do homem, seja por um 

complexo de estabelecimentos econômicos, como a economia de mercado ou a 

produção industrial, seja por instituições políticas ou pela democracia, a centralidade 

do homem quase sempre é vista como primazia na concepção linear da história, 

principalmente no que tange o uso do corpo perante a produção e o consumo e 

principalmente o individualismo.  

O individualismo surgiu e ganhou forças com o advento do Estado moderno e 

crescimento da economia liberal. O Estado moderno operava como centralizador, a 

partir do absolutismo, promovendo a independência pessoal, com a ruptura das 

alianças feudais e das antigas tradições (Ibid. 2005).  

Do mesmo modo que pela economia mercantil, expansão e generalização do 

sistema de valores de troca que de acordo com o autor, podem ter fomentado a 

origem do sujeito apreensivo em atingir seus interesses particulares, ou seja, 

indivíduos egoístas e consequentemente com vazios existenciais. Expandiu-se a 

compra e venda de terras, a industrialização decorrente do deslocamento de parte 

da população, sucedendo um novo meio do homem estabelecer relações, 

separando-o da referência comunitária que o construiu. A partir deste momento 

surgiu um novo modo de viver, alinhado com o interesse financeiro, o bem-estar, a 

propriedade e a segurança, alterando, o tradicional sistema de organização da 

sociedade (Ibid. 2005). 
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Silveira (2008) diz que a modernidade estabeleceu horizontes de 

racionalidade, construindo produção e propagação de discursos sobre as questões 

do homem. O homem é visto como objeto central da História e com base neste 

entendimento surgem inúmeros saberes científicos que utilizaram o corpo do homem 

moderno como estudo, corpo este que se tornou enunciado. Para o autor foi a partir 

do advento da modernidade que inaugurou-se campos de saberes dispostos a 

investigarem as verdades acerca do corpo humano, como a medicina, a psiquiatria, 

a psicologia, o direito, a política entre outros. O corpo tornou-se objeto de pesquisa 

para inúmeras ciências. 

 

2.2 A Fabricação de “Corpos Dóceis” 

Para Foucault (1987), todo corpo é mutável, sendo capaz de ser aperfeiçoado 

e modificado em conformidade com o ambiente que está inserido, permitindo 

satisfazer suas necessidades de formas distintas. Sua versatilidade em se 

metamorfosear é conferida ao conjunto de hábitos, práticas e valores variados, 

construídos na história no decurso de séculos e de sociedades díspares.  

O corpo do homem toma então a definição de objeto, produtor e útil para o 

capitalismo. “Sobre toda a superfície de contato entre o corpo e o objeto que o 

manipula, o poder vem se introduzir, amarra-os um ao outro. Constitui um complexo 

corpo-arma, corpo-instrumento, corpo-máquina” (FOUCAULT, 1987, p. 130-131). 

Severiano e Coelho (2007) dissertam acerca da obra de Descartes do século 

XVII que, segundo o filósofo elucida de maneira cartesiana, o corpo é sempre objeto. 

Ele é definido e separado entre substância pensante (res cogitans) e substância 

extensa (res extensa). 

 A substância pensante seria consciência, responsável pela movimentação 

voluntária do corpo e pelo conhecimento verdadeiro, mediando verdade e razão. Já 

a substância extensa, é considerada por Descartes em sua filosofia mecanicista, 

como pura matéria, uma máquina. Portanto, para o filósofo, apenas a consciência 

tem a capacidade de ser concebida como sujeito, o corpo jamais (Ibid., 2007). 

O corpo do sujeito sendo pensado apenas como máquina na filosofia 

mecanicista faz com que os autores discorram neste conceito. Para a burguesia e o 

capitalismo, é fundamental que o homem seja “livre” e mediante sua suposta 

liberdade, possa decidir como gerir sua vida e da maneira que lhe cabe, desde que 
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seja conduzido consoante as determinações impostas pela sociedade. Conforme 

eles: 

 
Contudo, não pensemos que a partir deste momento o corpo passa a ser 
apagado da sociedade ocidental em prol de uma, digamos, “República de 
Espíritos Racionais”. As proposições das filosofias mecanicistas sobre o 
corpo se difundem simultaneamente à emergência do capitalismo como 
modo de produção que substitui gradativamente o feudalismo, impondo um 
novo regime de corporeidade. Ao triunfo do corpo-máquina emenda-se a 
emergência do individualismo moderno, do corpo-indivíduo. [...] O 
trabalhador do capitalismo, destituído dos laços de compromissos mútuos 
de produção, cooperação e lealdade comunitárias do regime feudal, torna-
se “forçosamente livre” para vender seu corpo (afinal, um mero aparelho a 
serviço da vontade de seu espírito...) como mercadoria e força de trabalho 
aos donos dos meios de produção, que em troca lhe pagam em dinheiro o 
suficiente para que mantenha suas engrenagens corpóreas funcionando [...] 
(SEVERIANO, COELHO, 2007, p. 86-87). 
 
 

Segundo os autores Severiano e Coelho, surgiram então, condições para a 

“invenção” de um corpo-produtor, com a chegada da revolução industrial em 1750 e 

a necessidade de utilizar o corpo a produção da nova modalidade econômica 

laboral, uma mecânica que reincidi sobre os corpos e suas atividades, mais do que 

suas produções. O crescimento urbano e os novos paradigmas de vida fazem com 

que os indivíduos se ajustem a atual realidade, uma disciplina imposta aos corpos, 

rigorosa e opressora. O gerenciamento do trabalho constrói um ponto de 

intervenção, simultaneamente na vida do indivíduo e da população, despontando o 

surgimento, o desenvolvimento e a manutenção de formas de intervenção atuantes 

na produção de identidades. Um processo de identificação, individualização e 

subjetivação. Conforme os autores: 

 
O objetivo é aproximar o funcionamento corporal de uma norma, de um 
padrão ótimo de produtividade, mas também mantê-lo num limiar aceitável 
de “moralidade”, de complacência política, higiene e decoro sociais. Para 
tanto, todo um campo científico acerca-se desse corpo estratégico, 
analisando-o e classificando-o, pondo no lugar suas partes sobressalentes 
que porventura firam as normas de sua correta organização. Pedagogias do 
corpóreo e ortopedias do físico pululam entre os séculos XVII e XIX, 
conectando ao corpo-máquina uma série de roldanas, correias e polias que 
o exercita e modela sua silhueta. O corpo requer especialistas, técnicos 
autorizados e legitimados a falar em seu nome [...]. A norma disciplinar 
produz identidades, individualiza corpos e modela subjetividades (SANT’ 
ANNA, 1995, apud SEVERIANO; COELHO, 2007, p. 88). 
 

De acordo com os autores, o corpo está para além da relação corpo-

indivíduo, ele “fala”, e passa a ser representado de maneira mais íntima, através de 
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seus signos, mas, sobretudo, da tecnologia normativa da ciência como forma de 

poder. 

A modernidade despertou um olhar atento do homem para o seu corpo. O 

homem percebeu que era capaz de ser disciplinado, adestrado. Foucault menciona 

que: “a disciplina “fabrica” indivíduos; ela é a técnica específica de um poder que 

toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu 

exercício” (FOUCAULT, 1987, p. 143). Através da disciplina dos corpos que estes 

puderam ser pensados enquanto objeto de estudos e como meio de produção.     

Partindo da análise a cerca dos regimes de verdade e das microfísicas do 

poder, é possível verificar que as formas de relacionar dos corpos na modernidade 

ocorriam sempre por intermédio dos dispositivos de poder. O corpo era manipulado, 

treinado, modelado. Para o autor, “em qualquer sociedade, o corpo estava preso no 

interior de poderes muito apertados, impondo limitações, proibições ou obrigações” 

(FOUCAULT, 1987 p. 118).  

Foucault nomeou esta manipulação dos corpos, ocorrida nos séculos XVII de 

“disciplina” dos corpos. Para o autor, outrora já havia ocorrido este controle 

minucioso dos corpos por meio das oficinas, conventos e exércitos. Mas, foi apenas 

com o surgimento da industrialização e da modernidade que este relacionar dos 

corpos estabeleceu-se como estratégia de dominação e poder, de acordo com o 

autor: 

 
[...] O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma 
arte do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas 
habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de 
uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente 
quanto é mais útil, e inversamente. Forma-se então uma política das 
coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada 
de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. O corpo 
humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula 
e o recompõe. Uma “anatomia política”, que é também igualmente uma 
“mecânica do poder”, está nascendo; ela define como se pode ter domínio 
sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que se quer, 
mas para que operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e 
a eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim corpos submissos e 
exercitados, corpos “dóceis” [...] (FOUCAULT, 1987 p.119).   
 
 

Mesmo que este modo de estabelecer relações dos indivíduos esteja 

estruturado na produção dos “corpos dóceis”, acontece, conjuntamente, um discurso 

ideológico que direciona a produção de subjetividades, ou seja, indivíduos livres e 

também administrados pelo coletivo. Simultaneamente as disciplinas produziam 
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corpos úteis e dóceis e reduziam as capacidades de resistência. Utilizavam técnicas 

que submetiam cada um a si mesmo, ao cuidado e ao exercício. Um investimento 

político com interesses econômicos. 

 
[...] O corpo também está diretamente mergulhado num campo político; as 
relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o 
marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a 
cerimônias, exigem-lhe sinais. Este investimento político do corpo está 
ligado, segundo relações complexas e recíprocas, à sua utilização 
econômica; é, numa boa proporção, como força de produção que o corpo é 
investido por relações de poder e de dominação; mas em compensação sua 
constituição como força de trabalho só é possível se ele está preso num 
sistema de sujeição (onde a necessidade é também um instrumento político 
cuidadosamente organizado, calculado e utilizado); o corpo só se torna 
força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso [...] 
(FOUCAULT, 1987, p. 25-26).   
 
 
 

2.3 O Método Disciplinar como Produtor de Indivíduos 

Foucault denominou a obtenção dos poderes adquiridos sobre os corpos 

como microfísicas do poder, o estabelecimento do foco total na corporeidade de 

cada indivíduo, tais como suas pulsões, hábitos, instintos, impulsos, emoções ou 

qualquer sentimento. Segundo o autor, por esses determinados micropoderes não 

se estabelecerem de forma repressiva, findaram por consolidar o poder 

positivamente. Foucault nomeou especificamente esses poderes de disciplina ou 

poder disciplinar. O autor afirma que:  

 
[...] Se a exploração econômica separa a força e o produto do trabalho, 
digamos que a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre 
uma aptidão aumentada e uma dominação acentuada. [...] Não se trata de 
fazer aqui a história das diversas instituições disciplinares, no que podem 
ter cada uma de singular. Mas de localizar apenas numa série de exemplos 
algumas das técnicas essenciais que, de uma a outra, se generalizaram 
mais facilmente. Técnicas sempre minuciosas, muitas vezes íntimas, mas 
que têm sua importância: porque definem um certo modo de investimento 
político e detalhado do corpo, uma nova “microfísica” do poder; e porque 
não cessaram, desde o século XVII, de ganhar campos cada vez mais 
vastos, como se tendessem a cobrir o corpo social inteiro. Pequenas 
astúcias dotadas de grande poder de difusão, arranjos sutis, de aparência 
inocente, mas profundamente suspeitos, dispositivos que obedecem a 
economias inconfessáveis, ou que procuram coerções sem grandeza, são 
eles entretanto que levaram à mutação do regime punitivo, no limiar da 
época contemporânea [...] (FOUCAULT, 1987 p. 119-120).   
 
 

Para Machado (1979), as análises provenientes da genealogia, arqueologia e 

da ética realizadas por Foucault fomentaram as pesquisas acerca dos discursos do 

poder e saber no que tange seus produtores e produtos.  
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Com o propósito de expor que o poder não fora originado estritamente pelo 

Estado, e sim pela sociedade em sua totalidade, obteve o êxito de alcançar todos os 

indivíduos de forma concreta por intermédio de seus corpos.  

 
[...] Não se tratava, porém de minimizar o papel do Estado nas relações de 
poder existentes em determinada sociedade. O que se pretendia era se 
insurgir contra a ideia de que o Estado seria o órgão central e único do 
poder, ou de que a inegável rede de poderes das sociedades modernas 
seria uma extensão dos efeitos do Estado, um simples prolongamento ou 
uma simples difusão de seu modo de ação, o que seria destruir a 
especificidade dos poderes que a análise pretendia focar. Daí a 
necessidade de utilizar uma démarche inversa: partir da especifilidade da 
questão colocada, que para a genealogia que ele tem realizado é a dos 
mecanismos e técnicas infinitesimais de poder que estão intimamente 
relacionados como a produção de determinados saberes – sobre o 
criminoso, a sexualidade, a doença, a loucura, etc. – e analisar como esses 
micropoderes, que possuem tecnologia e história específicas, se relacionam 
com o nível mais geral do poder constituído pelos aparelhos do estado [...] 
(MACHADO, 1979, p XIII, grifo do autor). 
 
 

O método de disciplinar os corpos, de acordo com Foucault, aconteceu como 

a personificação do modelo de soldado: “o soldado é, antes de tudo, alguém que se 

reconhece de longe; que leva os sinais naturais de seu vigor e coragem, as marcas 

também de seu orgulho: seu corpo é o brasão de sua força e de sua valentia” 

(FOUCAULT, 1987, p. 117).  

A disciplina que desejou corpos dóceis fora uma “anatomia política do 

detalhe.” (FOUCAULT, 1987, p. 120). A racionalização utilitária do detalhe que 

permitiu o desenvolvimento disciplinar dos corpos.   

 
[...] O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e 
de retirar, tem como função maior “adestrar”; ou sem dúvida adestrar para 
retirar e se apropriar ainda mais e melhor. [...] “Adestra” as multidões 
confusas, móveis, inúteis de corpos e forças para uma multiplicidade de 
elementos individuais [...] (FOUCAULT, 1987, p. 143).    
 
 

As disciplinas criavam ambientes de certa forma complexos, que delimitavam 

territórios, indicavam valores e asseguravam a obediência. O método disciplinar 

utilizado era de executar a distribuição dos indivíduos no espaço por meio de cercas, 

clausuras, localizações funcionais - colégios, quartéis, fábricas, hospitais... “Pouco a 

pouco um espaço administrativo e político se articulava em espaço terapêutico; 

tendia a individualizar os corpos, as doenças, os sintomas, as vidas e as mortes” 

(FOUCAULT, 1987, p. 124). Em suma, possibilitava uma boa administração da 

economia do tempo e dos gestos: 
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Em resumo, pode-se dizer que a disciplina produz, a partir dos corpos que 
controla, quatro tipos de individualidade, ou antes, uma individualidade 
dotada de quatro características: é celular (pelo jogo da repartição espacial), 
é orgânica (pela codificação das atividades), é genética (pela acumulação 
do tempo), é combinatória (pela composição das forças). E, para tanto, 
utiliza quatro grandes técnicas: constrói quadros; prescreve manobras; 
impõe exercícios; enfim, para realizar a combinação das formas, organiza 
“táticas”. A tática, arte de construir, com os corpos localizados, atividades 
codificadas e as aptidões formadas, aparelhos em que o produto das 
diferentes forças se encontra majorado por sua combinação calculada é 
sem dúvida a forma mais elevada da prática disciplinar. Nesse saber, os 
teóricos do século XVIII viam o fundamento geral de toda a prática militar, 
desde o controle e o exercício dos corpos individuais, até a utilização das 
forças específicas às multiplicadas mais complexas. Arquitetura, anatomia, 
mecânica, economia do corpo disciplinar (FOUCAULT, 1987, p. 141).  
 
 

No olhar da construção de subjetividades, o sujeito se tornou livre relacionado 

aos vínculos de compromissos e lealdade do regime feudal, entretanto, 

concomitantemente passou a ser gerido pela coletividade, pela normatização, pela 

vigilância e pela autovigilância e obediente aos diversos discursos e recomendações 

médicas e de saúde.  As definições da modernidade provocaram uma maneira de 

certa forma “adequada” de se relacionar, de sentir ou de adoecer. O poder 

disciplinar não destrói o indivíduo, ele o fabrica. E só o fabrica mediante uma 

corporeidade, uma racionalidade tornando-o despido de vida, trazendo o desafeto e 

a indiferença. O indivíduo não tem mais capacidade de ser tocado pelas 

multiplicidades, já que elas não mais existem. Cria-se uma nova identidade (Ibid., 

1987). 

 

2.4 O Modelo Biomédico e a Mudança na Medicina Classificatória 

Na obra O Nascimento da Clínica (1977), Foucault faz uma reflexão acerca da 

racionalidade anátomo-clínica que fora um dos fatores constituintes do saber médico 

na modernidade, tendo como principal objeto de análise a doença ou o corpo do ser 

que adoece. Trata-se da ruptura conceitual da ciência médica, entre a medicina 

classificatória das espécies patológicas do século XVII e o advento de um novo 

saber médico em relação ao indivíduo doente, que surgiu no final do século XVIII. 

Através dessa ruptura constitui-se uma visão diferente em torno da doença como 

lesão corporal, radicalizando-se como novo campo epistemológico. 

O nascimento da clínica se deu por volta do final do século XVIII, período de 

mudanças para a medicina moderna, onde seu conhecimento e prática, diante de 
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uma ótica empírica são reconhecidos e destacados como ciência. Para o filósofo, 

essa vissicitude estrutural não foi ocasionada em decorrência de um refinamento 

conceitual ou da utilização de meios técnicos mais avançados, ocorreu devido à 

mudança no discurso médico. Houve uma alteração na postura médica, no 

significado da atuação, no modo de pensar e agir que pressupunham um 

conhecimento racional oportuno ao modelo científico (Ibid., 1977). 

Certamente, neste estudo acerca da medicina, Foucault enfatiza a formação 

de uma subjetividade como realidade concreta, no que concerne à experiência da 

corporeidade. Partindo do pensamento de que os saberes médicos e biológicos 

característicos do período moderno se sobrepuseram entre individualidade orgânica 

e subjetividade. A história do nascimento da clínica refere-se a gênese de uma 

maneira de consciência de si, simultaneamente em que estabelece um novo 

território de conhecimento científico (Ibid., 1977). 

Foucault relatou que através do controle discreto dos corpos e das 

subjetividades, as ciências da saúde atuam, no domínio do saber, sem violência, 

criando maneiras de cuidado e higienização, por meio de ações preventivas, 

estabelecidas pelos dispositivos de poder e pela ciência. A disciplina fabrica tanto 

resíduos quanto anomalias  e estas anomalias demonstraram se modificarem  no 

decorrer dos tempos. Nota-se que essas transformações políticas e sociais, eram 

correlacionadas intimamente com a forma disciplinar dos mesmos e a transformação 

dos corpos e, portanto, a doença correlata a essa disciplinarização:  

  
[...] Ligadas às condições de existência e às formas de vida dos indivíduos, 
as doenças variam com as épocas e os lugares. Na Idade Média, na época 
das guerras e das fomes, os doentes estavam entregues ao medo e ao 
esgotamento (apoplexias, febres hécitas); mas durante os séculos XVI e 
XVII, vê-se enfraquecer o sentimento da pátria e das obrigações que se têm 
para com ela; o egoísmo se volta sobre si mesmo, pratica-se a luxúria e 
gulodice (doenças venéreas, obstrução das vísceras e do sangue); no 
século XVIII, a procura do prazer passa pela imaginação; vai-se ao teatro, 
[...]; daí as histerias, as hipocondrias, as doenças nervosas. Uma nação que 
vivesse sem guerra, sem paixões violentas, sem ociosos, não conheceria, 
portanto, nenhum desses males [...] (FOUCAULT, 1977 p. 36-37).  
 
 

O corpo foi descoberto, disciplinado, adestrado, estabeleceu sua utilidade, 

não obstante, para Foucault, o controle do corpo tornou-se insuficiente, fez-se 

necessário controlar também a população. Problemas como epidemias, saúde da 

população, saneamento, higiene pessoal dos cidadãos e contaminações ocorridas 

no século XVIII, exigiram novas estratégias na administração do controle das 
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populações em concordância com os fatores de desenvolvimento, pois com esses 

problemas tão evidentes, tornou-se imprescindível a garantia de saúde e bem-estar 

da sociedade, para o progresso e regulamentação do capitalismo. As ciências 

humanas emergem na centralidade das novas ciências, sendo referência de 

utilização nos novos processos tecnológicos de controle social. A saúde tornou-se 

uma das medidas disciplinares utilizadas para controlar a sociedade. A medicina 

inaugura uma nova forma de domínio sobre o corpo (FOUCAULT, 1979). 

 Foucault sinaliza que as ações clínicas, hospitalares, são caracterizadas pela 

individualização dos processos de sofrimento e adoecimento. Essa individualização 

se faz necessária para o estabelecimento dos critérios de inclusão e/ou exclusão e, 

sucessivamente de correção. As ações sobre saúde e doença podem ser 

compreendidas por um processo de normatização, saberes que são capazes de 

reestabelecerem a norma. Foucault descreve que o nascimento da medicina social 

surgiu no século XVIII e neste período, o controle da sociedade em relação ao 

indivíduo não se iniciou pela ideologia ou consciência, mas sim no corpo e pelo 

corpo. Esta medicina tornou-se um subterfúgio biopolítico, transformado pelo poder 

soberano do Estado. Conforme palavras do autor: 

 
[...]com o capitalismo não se deu a passagem de uma medicina coletiva 
para uma medicina privada, mas justamente o contrário; que o capitalismo 
desenvolvendo-se em fins do século XVIII e início do século XIX, socializou 
um primeiro objeto que foi o corpo enquanto força de produção, força de 
trabalho. [...] Foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, 
investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma realidade bio-política. A 
medicina é uma estratégia bio-política (FOUCAULT, 1979, p. 80). 
 
 

A doença e o corpo doente foram fundados para um olhar positivo. Entretanto, 

o cuidado, a disciplina do corpo, o controle das subjetividades não criaram um corpo 

são, mas sim um ideal deste corpo. As doenças existem, muito embora estejam 

diagnosticadas, modificadas e mensuradas por meio de manuais de instrução (Ibid., 

1979). 

 

 

 

 



21 
 

3 A INAUGURAÇÃO DO CORPO OUTDOOR NA CONTEMPORANEIDADE  

 

[...] Os sujeitos, impotentes para mudar a fachada 

ilusória do espetáculo, tentam compensar a 

impotência convencendo-se de que são autores da 

vida fantasiosa, na qual, de fato, são personagens 

passivos.  

 (Jurandir Freire Costa)  

 

O período da contemporaneidade tem algumas diferenças em relação ao 

significado dado ao corpo do que foi visto no período da modernidade. O corpo 

contemporâneo é valorizado pela sua estética e saúde, transformando-se em bens 

de consumo.  

O culto a si mesmo e a crise de identidade resultante da padronização 

corporal, podem acarretar no conflito acerca da formação do ideal de eu por meio do 

corpo físico como formador destes ideais e no sofrimento psíquico do sujeito 

contemporâneo. Sujeito este que por sua vez, tem a possibilidade de buscar 

diferenciados tratamentos para acabar com o seu sofrer, e consequentemente, 

torna-se um indivíduo medicalizado.   

Com o advento da contemporaneidade ocorre a ruptura da sociedade 

disciplinar para a sociedade de controle. O “adestramento” dos corpos visto em 

Foucault cedeu o lugar para o controle mais minucioso por meio das subjetividades 

dos sujeitos. 

 
 

3.1 A Valorização do Físico na Contemporaneidade 

É extrema a atenção dada para o corpo físico na contemporaneidade. “O 

corpo se tornou a vitrine compulsória de nossos vícios e virtudes, permanentemente 

devassada pelo olhar do outro anônimo” (COSTA, 2004, p. 198). 

Para o autor, os indivíduos estão cada vez mais exigentes com sua imagem 

resultante da ditatura do corpo ideal e em decorrência disto, as pessoas acima do 

peso, por exemplo, ou por qualquer outro motivo que não estejam inseridas nesse 

padrão de beleza e aceitação, desejam fazerem parte desta engrenagem, para 

assim, evitarem os constantes julgamentos e avaliações sobre a sua aparência.  
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O que pode acarretar na extrema insatisfação com o próprio corpo, optando 

por fazerem uso de artifícios estéticos para poder transformá-lo (COSTA, 2004). 

A busca pelo bem-estar sensorial finda por deixar de lado o bem-estar 

sentimental, transformando-se em uma espécie de competição entre ambos, que 

não levam em consideração possíveis consequências físicas e emocionais que este 

sujeito pode sofrer (Ibid., 2004). 

A regulação do comportamento social é executada mediante os hábitos de 

consumo e pelas regras ordenadoras do culto ao corpo. O autor diz que o corpo 

sofre um desequilíbrio ao ser o objeto central de suas ações motoras e sedento por 

sensações.  

 
A peculiaridade da nova educação dos sentidos é ter posto a fruição 
sistemática, metódica e regulada dos prazeres sensoriais mitigados no topo 
dos ideais de felicidade. É esta atenção militante, devotada, consciente e 
autogerida do prazer duradouro com a higidez e a aparência que mais 
caracteriza o que chamo de moral das sensações, felicidade sensorial ou 
ideal de prazer sensorial. Cuidar de si, satisfazer-se com a imagem que se 
tem de si passou a significar trazer o corpo para o nicho dos ideais, 
desalojando ou espremendo em um recanto os seus antigos proprietários: 
os grandes” sentimentos, pensamentos e ações (COSTA, 2004, p. 94, grifo 
do autor). 
 
 

Segundo o autor, a preocupação com a saúde do corpo faz com que o 

indivíduo tenha a necessidade de conhecê-lo minuciosamente, de se autoavaliar. 

Mas para além de disso, é indispensável tal consciência sobre determinadas 

patologias para que esteja de acordo com as regras sociais impostas.  

 
O corpo físico, até então reduzido ao silêncio da saúde ou ao ruído da 
doença, se mostra, agora, loquaz em suas demandas: ele intenciona, age, 
conhece, sente, julga e, se soubermos escutá-lo, “fala”. As minúcias de seu 
funcionamento impuseram-se às consciências e já fazem parte das regras 
de sociabilidade cotidiana. Hoje, em qualquer conversação urbana trivial, é 
comum a referência [...] às novas dietas; aos novos exercícios físicos; às 
novas técnicas de relaxação e alongamento muscular; aos ganhos ou 
perdas de “consciência corporal”. [...] Estamos nos habilitando a relacionar 
estados emocionais a variações em taxas de hormônios, a carência de certo 
tipo de alimento, ao excesso de consumo de outros (COSTA, 2004, p. 214-
215, grifo do autor). 
 
 

Costa acredita que, em função do crescimento do capitalismo, o fenômeno 

social denominado “culto ao corpo”, promove atualmente uma busca obsessiva pela 

saúde e boa forma, que segundo o autor, transformou-se em uma “hipocondria 

cultural”. Para ele:  

 



23 
 

[...] Na atualidade, desenvolvemos uma espécie de hipersensibilidade a 
qualquer problema no domínio da aparência corporal. Nos sentimos com 
frequência, melindrados por qualquer observação sobre a nossa aparência 
física, pois estamos entregues, sem defesas, ao escrutínio moral do outro. 
Qualquer comentário sobre hábitos alimentares, por exemplo, desencadeia, 
em geral, uma tagarela, bizarra e infantilizada competição sobre quem faz 
mais exercícios; quem come menos gordura; quem é capaz de perder mais 
quilos em menos tempo; quem deixou de fumar a mais tempo; quem ingere 
mais vegetais, alimentos e fármacos naturais etc.[...]. Os que não aceitam 
jogar o jogo são vistos como problemáticos, do ponto de vista emocional, já 
que se entregam, sem escrúpulos, à autodestruição física e moral. Afinal, 
pensamos, sem a boa forma, não teremos oportunidade alguma de ser 
vencedores. O mal do século é o mal do corpo (COSTA, 2004, p. 199-200). 
 

 

O autor faz uma crítica a esta ditadura corporal dizendo que ao tratarmos o 

corpo como capital, o relacionamento que temos com ele é modificado. O corpo com 

o qual nascemos não pode mais ser aceito, ele deve ser aprimorado sem limites 

através de dietas, exercícios, medicações, intervenções cirúrgicas. "Tornamo-nos, 

dessa forma, politeístas, tolerantes, sexualmente liberados e complacentes com as 

pequenas transgressões morais, desde que nada disso desequilibre as taxas de 

colesterol" (COSTA, 2004, p. 191).  

 

3.2 Mídia, Ciência e Medicalização na Construção Subjetiva dos Corpos 

Segundo Vaz (2006), hoje a medicina contemporânea atribui a causalidade 

das doenças aos fatores de risco. As doenças crônicas ficam em evidência. 

Enquanto na modernidade, o poder de cura era atribuído somente ao médico, na 

contemporaneidade, este poder está relacionado aos cuidados com a saúde e, 

portanto, designado ao indivíduo. 

 Deste modo, torna-se justificável a crescente propagação de assuntos 

relativos à saúde circulando nas mídias. Vaz afirma que a mídia firma-se como 

sendo a portadora das informações que advertem em relação aos riscos a saúde e a 

ciência legitima-se como discurso supremo acerca da vida e da morte (Ibid., 2006). 

 Hoje, os dois principais poderes de influência das massas e que se articulam 

são a mídia e a ciência. Ambas promovem o ajuste do vetor econômico. O autor cita 

que, existe uma atitude antecipada em relação à doença, e que esta escolha pode 

acarretar no sofrimento dos indivíduos. Mesmo que o sujeito não apresente nenhum 

problema de saúde, ele se previne para todas as patologias, para assim, não correr 

o risco de ser pego de surpresa. Entretanto, enquanto o sujeito torna-se precavido 
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mediante as doenças somáticas, psiquicamente, pode tornar-se vulnerável. Para o 

autor: 

 
[...] A fronteira anterior entre saúde e doença pressuposta pelo conceito de 
norma é rompida, pois é criado um estado de quase-doença generalizado: 
mesmo não sentindo nenhuma limitação no presente e diante de 
oportunidades de prazer, todo e qualquer indivíduo deve alterar seu estilo 
de vida dada a possibilidade de adoecer no futuro. De fato, a medicina 
contemporânea embaralha as distinções, existencialmente nítidas, próprias 
à sucessão moderna saúde-doença-intervenção-retorno à saúde. Do ponto 
de vista do estado final, para algumas doenças psíquicas como a 
depressão, não há retorno à normalidade, pois o medicamento passa a ser 
necessário para o resto da vida; ele se torna uma forma de alimento e 
prótese tecnológica. Do ponto de vista do estado inicial, a epidemiologia dos 
fatores de risco, as descobertas da genética e a ampliação da distância 
temporal entre diagnóstico e manifestação subjetiva da doença convidam 
todo indivíduo a cuidar de si enquanto não sente nada (VAZ, 2006, p. 92). 
 
 

Pinheiro (2006) discorre a cerca das vicissitudes nas tecnologias médicas e 

como ela pode influenciar as construções de subjetividades. Para a autora, a 

medicina anatomopatológica (característica da modernidade) definiu as 

subjetividades correlacionando-as à finitude, “referente à vida em relação intrínseca 

com a morte” (PINHEIRO, 2006, p.48) e a biomedicina (contemporaneidade) tem 

sua implicação com a mudança de subjetividade, principalmente no que tange as 

mudanças de paradigmas relacionadas à corporeidade.  

 
[...] com a medicina moderna inaugura-se um novo campo da experiência 
subjetiva no qual a identidade pessoal está intrinsecamente relacionada ao 
corpo, que, por sua vez, é entendido a partir das noções de vida e morte. 
Em outros termos, a clínica moderna se estabelece pela ruptura com a 
visão dualista entre mente e corpo, engendrando uma forma de experiência 
subjetiva enraizada na existência corporal, isto é, nas sensações e nas 
necessidades de sobrevivência e, também, nas vivências de prazer e 
desprazer (PINHEIRO, 2006, p. 47). 
 
 

A autora vai mais além e diz que, enquanto as tecnologias e saberes médicos 

se ampliam, se redefinem e se especializam, o corpo, e por consequência, suas 

subjetivações, também se transformam, alterando com isso, a forma do sujeito se 

relacionar com o próprio corpo e com os modos de sua existência (Ibid., 2006). 

De acordo com Severiano e Coelho (2007), os ideais de corpo ditados pelos 

veículos midiáticos e também pelo capitalismo, ocasionam uma alteração na forma 

de pensar dos sujeitos contemporâneos. Anoréxicos, bulímicos, obesos e os demais 

que não se “enquadram no novo padrão” estabelecido, são segregados como 

ocorria antes com os leprosos, loucos e delinquentes.  
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A cultura do corpo passa a ser uma cultura exclusivamente física. Não há 

dúvida de que a contemporaneidade trouxe algumas conquistas, como por exemplo, 

a liberalização dos corpos. Entretanto, vivemos numa era em que o capitalismo criou 

um mercado no qual os desejos e sensações devem ser alcançados a qualquer 

custo. O possível sofrimento ocasionado pelo insucesso ao não atingir tal corpo e as 

“novas” doenças que surgiram em decorrência desta busca, findaram por criar uma 

sociedade depressiva e medicalizada.  

 
Esse corpo tornou-se hoje o santuário privilegiado da subjetividade humana, 
a via régia para a obtenção de sucesso, felicidade, realização profissional e 
afetiva, sob a condição de obediência à nova disciplina imposta pelos 
conglomerados industriais da saúde e do fitness. Em face disso, torna-se 
imperativo escancarar cada um de seus poros para que absorvam as 
efêmeras novidades da indústria de alimentos, cosméticos e da moda (é 
preciso pressa, pois o verão está chegando...), assim como as receitas e 
manipulações corporais, cada vez mais sofisticadas da medicina estética e 
do fitness, com o risco sempre presente de esse corpo tornar-se material 
obsoleto, sempre retardatário às mais novas festas de felicidade e euforia, 
ofertadas pelo mercado [...] (SEVERIANO, COELHO, 2007, p. 94, grifo do 
autor). 
 
 

Para os autores a atenção dada aos estereótipos de corpos ideais ultrapassa 

a condição do estado de saúde como uma simples comparação do estado de 

adoecimento. Os determinantes que definem o que é saúde do que é doença se 

modificaram. A forma contemporânea manifestada do sofrimento parece ser apenas 

o corpo, corpo este que pode ser medicalizado, mensurado.  

O sofrimento hoje não tem causa, tem remédio. O que não é percebido é que 

estes medicamentos atuam de forma paliativa e o real motivo do sofrer acaba por 

permanecer latente. 

 

3.3 O Sofrimento Psíquico em uma Sociedade Contemporânea “Depressiva” 

Roudinesco (2000) relata que hoje, devido à padronização da imagem 

promovida na contemporaneidade, a busca da identidade e o culto a si mesmo 

provocam no indivíduo, o sofrimento psíquico que pode ser manifestado por meio da 

depressão. A obtenção da liberdade, atingida pela igualdade é também é uma das 

causas deste sofrimento, pois o indivíduo já não sabe o que fazer com esse seu 

tempo ocioso.  

O sujeito procura diversos tratamentos (da psicanálise a psicofarmacologia, 

entre outros) com o intuito de acabar com o vazio resultante do desejo, sem ao 
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menos atentar-se ao real motivo de sua infelicidade, provocada por suas escolhas. 

Para a autora: 

 
Quanto mais a sociedade apregoa a emancipação, sublinhando a igualdade 
de todos perante a lei, mais ela acentua as diferenças. No cerne desse 
dispositivo, cada um reivindica sua singularidade, recusando-se a se 
identificar com imagens da universalidade, julgadas caducas. Assim a era 
da individualidade substitui a da subjetividade, dando a si mesmo a ilusão 
de uma liberdade irrestrita, de uma independência sem desejo e de uma 
historicidade sem história, o homem de hoje transformou-se no contrário de 
um sujeito. Longe de construir seu ser a partir da consciência das 
determinações inconscientes que o perpassam à sua revelia, longe de ser 
uma individualidade biológica, longe de pretender-se um sujeito livre, 
desvinculado de suas raízes e de sua coletividade, ele se toma por senhor 
de um destino cuja significação reduz a uma reinvindicação normativa. Por 
isso liga-se a redes, a grupos, a coletivos e a comunidades, sem conseguir 
afirmar sua verdadeira diferença (ROUDINESCO, 2000, p. 13-14, grifo do 
autor). 
 

 

Os consultórios psicanalíticos frequentemente recebem sujeitos sem histórias 

psíquicas, pautados nas doenças do corpo (gastrites, obesidades, esterilidades) ou 

nas “novas” doenças da alma (depressões, pânicos, ansiedades), ou simplesmente 

em sofrimento por não alcançar o padrão de corpo “ideal”. O sujeito contemporâneo 

tem por tendência eliminar, em favor do sucesso econômico, o conflito social, o 

conflito da existência psíquica já que, de acordo com a afirmação da neurobiologia, 

todo sofrimento psíquico ocorre devido a alguma anomalia das células nervosas e 

por isso, já existe ou em breve existirá uma medicação com a capacidade de fazer 

com que estas células nervosas funcionem de maneira adequada. Portanto, existe 

sempre um medicamento para qualquer sofrimento, seja ele psíquico ou somático o 

que leva não só o homem contemporâneo, mas também a atual sociedade, tratar 

seu sofrimento com receitas médicas. Segundo a autora: 

 
[...] O medicamento sempre atende, seja qual for a duração da receita, a 
uma situação de crise, a um estado sintomático. Quer se trate de angústia, 
agitação melancolia ou simples ansiedade, é preciso, inicialmente, tratar o 
traço visível da doença, depois, suprimi-lo e, por fim, evitar a investigação 
de sua causa de maneira a orientar o paciente para uma posição cada vez 
menos conflituosa e, portanto, cada vez mais depressiva. Em lugar das 
paixões, a calmaria, em lugar do desejo, a ausência do desejo, em lugar do 
sujeito, o nada, e em lugar da história, o fim da história. O moderno 
profissional de saúde – psicólogo, psiquiatra, enfermeiro ou médico- já não 
tem tempo para se ocupar da longa duração do psiquismo, porque, na 
sociedade liberal depressiva, seu tempo é contado (ROUDINESCO, 2000, 
p. 41). 
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Ainda segundo a autora, a busca para o tratamento do sujeito contemporâneo 

vai para além dos consultórios médicos. Ao procurarem a cura de seu sofrimento 

psíquico, o sujeito contemporâneo se apega a determinadas crenças que oferecem 

uma cura ilusória, realizadas por curandeiros, feiticeiros, videntes entre outros, onde 

a classe média torna-se mais vulnerável a este tipo de prática do que os meios 

populares. Tais práticas “valorizam o homem-máquina em detrimento do homem 

desejante” (ROUDINESCO, 2000, p.15).  

 
É justamente a existência do sujeito que determina não somente as 
prescrições psicofarmacológicas atuais, mas também os comportamentos 
ligados ao sofrimento psíquico. Cada paciente é tratado como um ser 
anônimo, pertencente em uma totalidade orgânica. Imerso numa massa em 
que todos são criados à imagem de um clone, ele vê ser-lhe receitada a 
mesma gama de medicamentos, seja qual for o seu sintoma. Ao mesmo 
tempo, no entanto busca outra saída para seu infortúnio. De um lado, 
entrega-se medicina científica, e de outro, aspira a uma terapia que julga 
mais apropriada para o reconhecimento de sua identidade. Assim, perde-se 
no labirinto das medicinas paralelas (ROUDINESCO, 2000, p.14).  
 
 

A autora afirma que a sociedade atual tornou-se depressiva . “As vésperas do 

terceiro milênio, a depressão tornou-se a epidemia psíquica das sociedades 

democráticas, ao mesmo tempo que se multiplicam os tratamentos para oferecer a 

cada consumidor uma solução honrosa” (ROUDINESCO, 2000, p. 17). 

Para a autora, a depressão trata-se da melancolia de forma atenuada. A 

subjetividade contemporânea finda por ser regida pela depressão, comparando a 

mesma com a histeria do fim do século XIX. Ainda que a histeria não tenha 

desaparecido, ela é cada vez mais tratada e também vivenciada como uma 

depressão. A histeria fora substituída, entretanto, tratamentos ineficazes e 

equivocados decorrentes dessa substituição, provocam um sofrimento generalizado 

nos sujeitos contemporâneos. 

 
A substituição é acompanhada, com efeito, por uma valorização dos 
processos psicológicos de normalização, em detrimento das diferentes 
formas de exploração do inconsciente. Tratado como uma depressão, o 
conflito neurótico contemporâneo parece já não decorrer de nenhuma 
causalidade psíquica oriunda do inconsciente. No entanto, o inconsciente 
ressurge através do corpo, opondo uma forte resistência às disciplinas a as 
práticas que visam a repeli-lo. Daí o relativo fracasso das terapias que 
proliferam. Por mais que estas se debrucem com paixão sobre a cabeceira 
do sujeito depressivo, não conseguem curá-lo nem aprender as verdadeiras 
causas do seu sofrimento. Só fazem melhorar seu estado, deixando-o 
esperar por dias melhores [...] (ROUDINESCO, 2000, p. 18). 
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Mediante o sofrimento dos deprimidos contemporâneos, a autora discorre 

acerca do sofrimento também da sociedade, que ela caracteriza como uma 

sociedade obcecada pela normatização comportamental das massas, que dita seus 

padrões por meio de crenças ou medicamentos que prometem a felicidade e o bem-

estar através de sua ingestão. O sujeito contemporâneo torna-se dependente dessa 

busca, conforme a autora discorre: 

 
Emancipado das proibições pela igualdade de direitos e pelo nivelamento 
de condições, o deprimido deste fim de século é herdeiro de uma 
dependência viciada do mundo. Condenado ao esgotamento pela falta de 
uma perspectiva revolucionária, ele busca na droga ou na religiosidade, no 
higienismo ou no culto de um corpo perfeito o ideal de uma felicidade 
impossível [...] (ROUDINESCO, 2000, p. 19). 
 
 

A modernidade e a contemporaneidade conceberam muitas transformações 

sobre os corpos, e por consequência, no que concerne a construção de saúde e 

doença. Dentre os variados métodos de produção dos corpos e das subjetividades, 

está presente o relacionamento do sujeito com o capitalismo, onde as pessoas 

optam por buscarem um “ideal” de corpo de acordo principalmente com o que é 

ditado pela mídia, pelo mercado e pela ciência.  

 A partir dos estudos de Foucault acerca do adestramento e produção dos 

corpos e, a constituição de subjetividades nos mesmos, além dos demais autores 

utilizados no decorrer da presente pesquisa elaborada, foi percebida a necessidade 

de entender como o corpo do sujeito se configura perante estas novas formas de se 

estabelecer relações e semelhanças, assim como ilustrar a visão da Psicologia, em 

específico na Psicanálise, mediante estas novas configurações do relacionar no 

contemporâneo no que concerne a mídia e o capitalismo na determinação de 

padrões, dada a força do narcisismo, do individualismo e as disputas existentes de 

poder dessa vida sufocante e sem sentido, onde possuir um corpo ideal tornou-se 

sinônimo de bem-estar, aceitação e felicidade. 
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4 OS CORPOS CONCEBIDOS NO CONTEMPORÂNEO E SUAS 

REPRESENTAÇÕES   

  

Esse outro que é meu próximo é minha alteridade 

egoica, projeção narcísica de meu eu, espelho que 

me envia minha própria imagem a ponto de 

considerá-la semelhante. [...]  

(Antônio Quinet) 

 

 O que pôde ser percebido nos capítulos anteriores é que, para chegar até a 

contemporaneidade, os indivíduos tiveram seus corpos concebidos de diferentes 

formas, por meio das disciplinas, da mídia ou do capitalismo. A cada período as 

representações desses corpos no decorrer dos anos foram transformadas de acordo 

com os padrões estabelecidos pela sociedade em que está inserido. Segundo a 

Psicanálise, existe um determinado padrão de exigência do corpo que está para 

além do consumo através dos mesmos que será exemplificado por meio das 

representações narcísicas conforme disse Freud e também correlacionado ao objeto 

a de Lacan. 

 

4.1 A Cultura do Narcisismo e sua Relação de Consumo e Desejo  

Costa (2004) relata que atualmente tornou-se trivial a afirmação de que a 

sociedade contemporânea em que vivemos, encontra-se em uma crise de valores. 

Em decorrência da crescente globalização, os processos de formação de 

subjetividades e identidades que antes eram oriundos das famílias, religiões e 

demais classes que conferiam tais formações, hoje são baseados no narcisismo. 

 
Basear a identidade no narcisismo significa dizer que o sujeito é o ponto de 
partida e chegada do cuidado de si. Ou seja, o “que se é” e o “que se 
pretende ser” devem caber no espaço da preocupação consigo. Família, 
pátria, Deus, sociedade, futuras gerações só interessam ao narcisista como 
instrumentos de auto-realização, em geral entendida como sucesso 
econômico, prestígio social ou bem-estar físico e emocional. [...] O narcisista 
cuida apenas de si, porque aprendeu a acreditar que a felicidade é sinônima 
de satisfação sensorial. [...] O sentido da vida deixou de ser pensado como 
um processo com finalidades em longo prazo e objetivos extrapessoais 
(COSTA, 2004, p. 185-186). 
 
 

Entretanto, o autor duvida que o narcisismo seja causador das abdicações 

dos valores tradicionais, pois acredita ser improvável que o indivíduo contemporâneo 
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desista de comportar-se moralmente para agir de maneira narcisista. Para ele: 

“continuamos, como quaisquer seres humanos, a valorar nossas ações, ou seja, a 

classificar e a hierarquizar o que fazemos em termos de Bem e Mal” (COSTA, 2004, 

p. 189).  

Freud (2010) descrevia o narcisismo como um investimento libidinal. Ele 

estipula que há uma relação invertida entre a libido do ego e a libido objetal, quanto 

mais investimento numa, mais a outra se esvazia. Para esclarecer essa distribuição 

da libido, utilizou reações humanas como quando nos encontramos doentes, com 

sono ou apaixonados para exemplificar. Assim, pessoas que amam de acordo com o 

tipo narcisista escolheram a si mesmas como objeto de desejo e buscam no outro 

traços seus para nele amar. Conforme o autor: 

 
O ideal sexual pode se colocar num interessante vínculo auxiliar com o ideal 
do Eu. Onde a satisfação narcísica depara com obstáculos reais, o ideal do 
Eu pode ser usado para a satisfação substitutiva. Então a pessoa ama, em 
conformidade com o tipo da escolha narcísica de objeto, aquilo que já foi e 
que perdeu, ou o que possui os méritos que jamais teve [...]. A fórmula 
paralela à de cima é: aquilo que possui o mérito que falta ao Eu para torná-
lo ideal é amado. Esse expediente tem particular importância para o 
neurótico, que devido a seus investimentos de objeto excessivos está 
empobrecido no Eu e incapaz de cumprir seu ideal do Eu. Busca então o 
caminho de volta ao narcisismo, após o seu esbanjamento de libido nos 
objetos, escolhendo um ideal sexual conforme o tipo narcísico, que possua 
os méritos para ele inatingíveis [...] (FREUD, 2010, p. 34). 

 

 
De acordo com Quinet (2012), o termo narcisismo originou-se do mito de 

Narciso, jovem provido de uma beleza estonteante e delicada, cobiçado por todos, 

contudo, não se interessava por ninguém. Pessoas e ninfas enamoravam-se apenas 

em vê-lo. Até que um dia, ao sentir sede, aproximou-se de um rio e viu sua imagem 

refletida sobre a água, onde o mesmo fora imediatamente seduzido por sua própria 

beleza, apaixonando-se por ela, acreditando ser o reflexo de outra pessoa.  

Ao tentar apanhar essa imagem tão bela e fascinante, ela se desfaz, no qual 

Narciso percebeu que esse outro imaginário tratava-se dele próprio, e morre. “O mito 

mostra a conjunção do amor e da morte, revelando a base narcisista do amor: amo a 

mim mesmo através do outro, amo o outro eu mesmo” (QUINET, 2012, p. 11). 

Este amor vivenciado por Narciso é relacionado ao eu que é visto no outro, ou 

o amor deste outro por si mesmo e ainda, o amor pela imagem deste si mesmo 

como outrem. Tal amor é caracterizado consoante o imaginário descrito por Lacan e 

o narcisismo nomeado por Freud. Para o autor: 
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[...]É o domínio do corpo, da forma e da imagem do outro, meu próximo que 
além de rival, é também atraente, fascinante, amante. O imaginário é o 
registro da consciência e do sentido que faz com que o homem se julgue 
um eu – o que é efetuado (sem que ele saiba) através da identificação com 
o outro. É o que podemos verificar no estádio do espelho. O outro, na 
paixão do amor, é a imagem especular que reina no coração do sujeito 
conferindo o hábitat narcísico ao olhar, objeto pulsional inapreensível pela 
visão [...] (QUINET, 2012, p. 11-12).  
 
 

Quinet descreve que o eu e o outro se misturam, entram em disputa, numa 

espécie de competição de egos. O eu projeta no outro pensamentos, conteúdos, 

intenções e concomitantemente, esse mesmo eu se identifica no outro, por meio de 

traços pessoais. O eu visualiza o outro como seu ideal, admirando-o, ou enxerga 

neste outro o rival que tanto o incomoda e até mesmo o contempla como alguém 

que possui tudo o que ele almeja ter. O que fica evidente é esta angústia com o 

desejo do outro. Para o autor: 

 
Esse outro intruso, que se manifesta como semelhante, é experimentado e 
percebido como aquele que invade o que é meu e rivaliza comigo, ou seja, 
compete com o meu eu pelo mesmo lugar. Pois o eu e o outro entram numa 
luta pelo reconhecimento mútuo e recíproco. Trata-se de uma luta para ver 
quem tem mais prestígio do que o outro, e para tal é necessário que um 
reconheça o outro. [...] Eis a luta travada no âmbito do narcisismo em que 
um quer ser reconhecido como um eu (ego) pelo outro (QUINET, 2012, p. 9-
10). 
 
 

O narcisismo contemporâneo pode ser compreendido pela visão de Pollo 

(2012), onde a autora descreve que na sociedade do consumo o sujeito é 

convencido a tratar seu próprio corpo como capital e também como fetiche, 

investindo economicamente e psiquicamente nele. Segundo a autora: 

 
[...] o corpo se torna uma espécie de duplo ameaçador do sujeito. Deve ser 
o objeto mais liso e reluzente, na lógica fetichista; deve produzir lucro na 
lógica capitalista. Estabelece-se uma equivalência mágica entre comprar e 
sentir-se bem na própria pele, pois é ela que envolve o corpo, e não mais a 
alma [...] (POLLO, 2012, p. 153). 
 
 

A autora diz que o consumo excessivo modifica o posicionamento do sujeito 

contemporâneo. De consumidor ele torna-se o próprio objeto de consumo, 

comparando esta consumação da sociedade contemporânea, com uma espécie de 

canibalismo: “o eu primitivo como um pequeno canibal que, localizado no mundo, 

passa a engolir o que lhe dá prazer e a cuspir o que lhe causa desprazer” (POLLO, 

2012, p. 153).  
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De acordo com a autora, A vida tem o apetite feroz, tal qual a fome de um 

canibal. E o que origina este apetite é a falta do objeto psíquico que põe os sujeitos 

a desejarem. Nota-se então, que os veículos midiáticos, assim como o capitalismo, 

encontraram uma forma de fabricar bens de consumo (corpo ideal) substitutos do 

objeto de desejo psíquico, ou seja, a partir da ausência deste objeto.  

 

4.2 A Constituição do Corpo para a Psicanálise 

Costa (2004) em sua pesquisa acerca dos estudos de Freud discorre que, o 

corpo na psicanálise possui inúmeros significados. Em se tratando dos 

conhecimentos referentes ao narcisismo e sobre como se dá as relações entre as 

instâncias psíquicas eu, isso, supereu, ideal de eu e eu ideal, o autor aponta que o 

eu é formado pela relação mental atribuída à forma corporal que é constituída pelo 

narcisismo em sua totalidade. O eu trata-se de quase sempre, tudo aquilo que 

imaginamos no outro, satisfazendo-se com o desejo de fazer com que o outro nos 

deseje também. 

 
[...] O eu, na formação narcísica, se autopercebe como uma gestalt 
contínua, derivada da percepção imaginária do corpo como um envelope 
fechado. Em outras palavras, a identidade egóica é modelada pela imagem 
corporal que atende a demanda do outro. O outro – pais, adultos 
significativos, figuras culturais ideias – atribui ao sujeito uma completude 
física, emocional e moral proporcional à sua fantasia de perfeição e exige 
em troca a submissão a este ideal. Uma vez preso na montagem, o sujeito 
usará a sua imagem corporal para sustentar o desejo do outro por si. As 
qualidades sentimentais ou morais que se acrescerão a esta imagem 
apenas virão reforçar o desejo de responder ao desejo de perfeição do 
outro. O eu, pelo resto da vida, tenderá a fazer da imagem corporal a 
moeda de troca na transação com o outro idealizado [...] (COSTA, 2004, p. 
73, grifo do autor). 
 
 

O autor menciona a existência conflituosa entre a imagem corporal narcísica e 

a busca pela satisfação por meio das ditaduras do ideal de corpo, ou seja, o eu 

narcísico e o corpo físico entram em disputa.  

O ideal da imagem corporal fora modificado com o progresso das ciências e 

tecnologias e a perfeição sentimental que outrora era buscada, cedeu lugar para a 

obtenção de uma boa aparência física e a busca pela autorrealização por meio da 

obtenção do corpo ideal, de acordo com os padrões estabelecidos na sociedade 

contemporânea.  
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[...] Até bem pouco tempo, buscava-se alcançar no futuro a perfeição mítica 
do passado sentimental; hoje imagina-se que a perfeição será conseguida 
pela perfectibilidade física prometida pelas novas tecnologias médicas. O 
futuro deixou de ser o tempo indeterminado de auto-realização de fantasias 
emocionais para ser o tempo protocolar das etapas da correção física da 
aparência corporal. A imagem narcísica de sua “majestade, o bebê” 
continua hibernando no fundo do eu, mas, agora, sob a máscara do “adulto 
protético”. O sujeito contemporâneo padece de um fascínio crônico pelas 
possibilidades de transformação física anunciadas pelas próteses genéticas, 
químicas, eletrônicas ou mecânicas. O corpo físico, em sua dimensão de 
esquema, volta a ser julgado como causa real da ferida narcísica, 
mostrando a compulsão de eu para causar o desejo do outro por si mesmo, 
mediante a idealização da própria imagem (COSTA, 2004, p. 77, grifos do 
autor). 
 
 

Costa também cita outro conflito no que concerne à relação do corpo, 

exclusivamente seus órgãos excretores e autorregulatórios com a sua imagem. “O 

eu corporal narcísico, ao encarnar a percepção imaginária desejada pelo outro, tenta 

fazer com que todo corpo se curve a esse ideal de perfeição, e resiste a integrar à 

sua imagem expressões físicas que contradigam esta expectativa” (COSTA, 2004, p. 

74). O eu narcisista não aceita que em toda sua perfeição, beleza e completude, seu 

corpo seja produtor de resíduos tão sujos, como odores desagradáveis, fezes, urina, 

vômitos, sangue e todas as demais substâncias produzidas pelo corpo. O autor 

compara a satisfação ego-narcísica ao objeto a de Lacan. 

 

4.3 O Corpo na Posição do Objeto a de Lacan  

Ribeiro (2003) descreve que corpo e pensamento possuem uma conexão 

importante no que confere sua imagem. “Para todos nós é bastante óbvio que 

pensamos porque temos um corpo, mas o que não é tão evidente é que pensamos à 

imagem e semelhança desse corpo” (RIBEIRO, 2003, p. 18). Essa relação entre 

pensamento e corpo, para a autora, foi o propulsor da pesquisa de Lacan acerca do 

estabelecimento do eu como instância psíquica.  

O objeto a de Lacan segundo Quinet (2012) é a causa do desejo, ou seja, 

para o individuo eleger alguém para amar, esse alguém deve conter ou ocupar o 

espaço de objeto para ele. Para o autor, qualquer objeto pode ter serventia de objeto 

a desde que possa satisfazer a pulsão, sendo o propulsor do desejo ou estimule a 

angústia. O objeto a, se tratando da ordem do real, atinge o indivíduo. Para o autor: 
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[...] É o objeto a que se aloja no âmago do Outro do amor no qual se 
transformou o seu próximo, seu semelhante, o pequeno outro, seu amor. 
Por possuir o objeto que desperta seu desejo, aquele que você ama é 
também seu parceiro sexual – ele vira então seu objeto de desejo. E isso 
lhe dá vontade de olhar para ele, ouvir sua voz, pegá-lo, agarrá-lo, abraçá-
lo, beijá-lo, comê-lo, pegar um pedacinho dele e guardar com você! E até 
mesmo despedaçá-lo! As suas pulsões – sempre parciais – se satisfazem 
ao reduzir o Outro a um objeto [...] (QUINET, 2012, p.32). 
 
 

O que antes era o objeto do desejo tornou-se o objeto causa do desejo. 

Quinet descreve que o objeto a de Lacan está relacionado ao primeiro objeto ao qual 

o sujeito passou a desejar. Objeto este que no decorrer da vida o indivíduo esteve 

em incessante busca.  

Tal como o seio da mãe para a criança, o objeto procurado da vida adulta é 

algo que possivelmente proporcionou uma satisfação incomparável para essa 

pessoa, porém este objeto jamais será reencontrado, exceto objetos que o substitua. 

“Basta um olhar, às vezes uma voz, e ei-lo. Não, ele não está de volta, é apenas o 

eco do que foi perdido sem nunca ter existido” (QUINET, 2012, p. 34).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Se pudermos, portanto, realçar o fato de que nossa 

vida mental mundana é a pedra de toque da vida 

psíquica suficientemente boa, quem sabe, poderemos 

criar estilos de vida mais satisfatórios para nós 

mesmos e para nosso próximo. Sem as agruras de 

outrora, que conhecemos e de que não mais 

queremos padecer; sem as de hoje, das quais já nos 

cansamos e que estão em cartaz além do tempo que 

mereciam ficar. 

 (Jurandir Freire Costa) 

 

Discutir o contexto de corpo na Psicanálise é quase que obrigatório, pois 

segundo Costa, “toda a Psicanálise é do corpo” (Ibid., 2004, p.55). Cabe a 

Psicologia questionar o assunto em pauta, essencialmente a importância que se tem 

o corpo e seus novos sintomas somáticos vigentes, no que concerne a expansão 

atual pela procura nas clínicas da sociedade contemporânea e a supervalorização 

do físico padronizado. É notório na contemporaneidade, as construções subjetivas 

dos corpos no que tange o investimento exarcebado dos mesmos, assim como a 

valorização do eu, caracterizado pelo narcisismo. Esse corpo vitrine, que se 

transforma em meros objetos de troca, prazer e mercadorias de consumo, se 

encaixa perfeitamente nesta verdadeira sociedade do espetáculo. 

Entretanto, como já fora explicado no último capítulo da presente pesquisa, o 

narcisismo está para além da ostentação de um corpo perfeito simplesmente. De 

acordo com Costa, este novo narcisismo cultural que as clínicas estão se 

deparando, em uma das maneiras de identificar a demanda das problemáticas, trata-

se da busca pela felicidade que os sujeitos acreditam alcançar ao obterem o corpo 

ideal, como meio de suprir a falta de um determinado objeto psíquico que põe os 

sujeitos a desejarem (objeto a de Lacan). Salientamos que as mudanças na 

organização social vão oferecer novas roupagens para os sintomas e novos 

aparatos para os sujeitos diante do mal-estar estrutural que os torna humanos. 

Assim, definimos o mal-estar como estrutural para os seres humanos, que serão 

afetados pela cultura e vão se utilizar desta para dar conta de suas condições de 
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sujeitos humanos. Assim, a cada momento da história da civilização nos 

depararemos com diferentes formas de manifestação do sofrimento, que sempre 

existirá. 

A exemplo do que fora exposto por Costa, a estética bem cuidada é vista 

como solução para o insucesso nas relações amorosas, sendo este um dos motivos 

do sofrimento psíquico dos indivíduos contemporâneos que buscam se enquadrarem 

nas novas ditaturas impostas. 

 
[...] O sujeito sofre com a presença do abjeto e do recalcitrante corporais, 
mas se defende dele, por assim dizer, À maneira das neuroses tradicionais. 
No momento em que se engaja na interação erótico-sentimental com o 
outro, recalca a representação da “falha” física e restaura a satisfação com 
a imagem do eu ideal. Cada frustação romântico-erótica, é verdade, leva-o 
a reinvestir narcisicamente nas imaginárias imperfeições do corpo, sentidas 
como causa do insucesso dos relações amorosas. Este movimento, 
entretanto, não anula o papel dos enredos emocionais como causa principal 
do sentimento de imperfeição do eu. Ou seja, não obstante o recurso 
irrefletido ao álibi da falha corporal, o sujeito, em última instância, atribui Às 
características emocionais, suas ou do outro, o motivo da felicidade ou 
infelicidade que experimenta (COSTA, 2004, p. 80). 
 
 

Outro motivo e o mais grave, consoante Costa, até mesmo no que diz 

respeito aos atendimentos realizados pelos analistas em seus consultórios e que 

confere grandes dificuldades para o reestabelecimento do equilíbrio emocional dos 

analisandos. Trata-se da mudança na posição do outro que, deixa de ser o motivo 

do ideal de perfeição para ser a personificação do objeto e do recalque. O indivíduo 

enxerga somente as falhas na imagem do eu. 

 
[...] Nestes quadros, o sujeito faz do déficit físico imaginário algo 
praticamente invulnerável à ação do discurso. O sintoma da imperfeição 
parece resistir a qualquer metaforização, pois o outro, em uma dolorosa 
inversão imaginária, deixa de ser fonte do ideal de perfectibilidade para se 
tornar, sobretudo, representação do abjeto e do recalcitrante. É ele, este 
outro, que despreza os defeitos físicos do sujeito com impiedade, sarcasmo. 
Maldade ou indiferença. Ao mesmo tempo em que venera seu torturador-
perseguidor, se sente assombrado por sua presença onipotente e 
onipresente. Como no mecanismo da paranoia, o amor ao outro se converte 
em ódio e o encanto narcísico pelo corpo físico em ataques sádicos 
autodirigidos. São situações extremas, que resultam, inúmeras vezes, em 
automutilações, confinamentos domésticos, reinvindicação do direito À 
morte por anorexia, modificações físicas auto-reinvindicadas e com efeitos 
quase teratológicos, entre outras (COSTA, 2004, p.81, grifos do autor). 
 
 

O motivo seguinte descreve perfeitamente o sujeito contemporâneo que 

busca o ideal de perfeição corporal e que é adepto da crença de que ao modificar de 

modo artificial sua aparência, ele reprime sua vida sentimental passada, dando 
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atenção ao corpo. Diferente dos motivos elencados acima, “o outro e o corpo não 

são acusados de violência, omissão, crueldade ou deformidade que estão na origem 

da perfeição do ideal somático” (Costa, 2004, p. 82). Refere-se ao indivíduo que 

adere aos padrões corporais estabelecidos pelos veículos midiáticos, capitalismo 

etc. Personagens da atual sociedade do espetáculo. 

 
[...] Por estar convencido de que pode mudar artificialmente a aparência 
física, o sujeito recalca o passado sentimental, em favor da atenção para 
com a corporeidade material. A história identitária do sujeito é, por isso 
mesmo, escassa em associações que levem a queixas ou ressentimentos 
contra os responsáveis por seu sofrimento. [...] O ego lida narcisicamente 
com o conflito, inocentando o corpo e o outro e se culpando pela ignorância, 
negligência ou imperícia com que se tratou a si mesmo. O outro é absolvido 
e o ego é responsabilizado por estultícia no trato com a imagem corporal. O 
físico abjeto ou recalcitrante só veio à superfície do corpo, porque o sujeito 
e seus próximos ignoravam a última palavra da ciência ou da moda 
(COSTA, 2004, p. 82). 

 

A singularidade dos sujeitos é posta de lado mediante tal propagação do culto 

ao corpo, e os entendimentos acerca do porquê os indivíduos se sujeitam a estas 

imposições talvez só possam ser esclarecidas individualmente nos consultórios de 

análise. Entretanto, não nos impede de questionarmos o real motivo da obtenção do 

corpo perfeito. Será que o sujeito contemporâneo é definido narcisista de maneira 

equivocada unicamente pelo fato de consumir o que deseja? Ou talvez a verdadeira 

característica narcisista dele seja porque ele consome, por simplesmente tentar 

substituir a ausência de algo, através de objetos que podem ser comprados, ou até 

mesmo idealizados por meio dos padrões de corpos que são exigidos e impostos 

pela mídia e pelo capitalismo? 

De qualquer forma, o sujeito sempre será um ser desejante e seu corpo está 

para além de somente um corpo consumidor, mas sim um corpo sedento por obter 

seus objetos de consumo, seja por intermédio de atingir o padrão do corpo ideal, ou 

por qualquer outro instrumento que possa consumir, continuamente existirá essa 

incessante busca pelo objeto de desejo correspondente ao primeiro item desejado, 

tal como o objeto a de Lacan “[...] O objeto a é aquilo atrás do qual passamos a vida 

correndo. Procuramos aquele objeto que um dia nos deu uma suposta satisfação 

sem igual. É o objeto que viria no lugar do objeto perdido de uma primeira e suposta 

satisfação completa [...]” (QUINET, 2012, p.34). 
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