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Como ler um livro sobre fotografia, sem nenhuma fotografia?

Essa pergunta eu fiz a mim mesmo ao começar a minha caminhada nessa pesquisa. O
livro em questão é “Sobre Fotografia” de Susan Sontag.1 Um livro fundamental para quem quer
se aprofundar no assunto, mas que levei duas semanas lendo em detalhe, pois à medida que
Sontag mencionava um fotógrafo ou uma determinada imagem, eu buscava a referência visual.
A decisão de publicar um livro sobre fotografias, sem fotografias com certeza tem relação com
a questão de direitos autorais e os custos da própria impressão do livro. Não questiono o fato.
Mas imagino a dificuldade nos anos 70 do século passado, quando o livro foi lançado, para os
leitores que não tinham acesso às imagens mencionadas. Para mim seria como um cego,
ouvindo as descrições de um rosto, de uma estátua ou de uma praça. Podemos imaginar, mas
nunca saberemos ao certo o que está sendo descrito. Será fiel a realidade? Mas que realidade?
A realidade do observador que narra a sua visão da imagem para o cego.
A Internet possibilitou que eu pudesse ter acesso às imagens narradas por Sontag e ver
sobre o que ela escrevia. Agradeço ao criador da internet Tim Berners-Lee pela ajuda que ele
deu aos pesquisadores contemporâneos.
Mas agradeço mesmo a Susan Sontag, pelo trabalho de curadoria de escolher e analisar
os trabalhos de tantos fotógrafos e seus trabalhos. Ela foi uma guia perfeita, com sensibilidade
e inteligência para mostrar os caminhos a percorrer desse cego no assunto.
Como os leitores da tese HOMO SPECULUM - REFLEXOS DO CORPO poderão notar
ao folhear suas páginas, quis que essa pesquisa fosse a mais visual possível, exemplificando os
pontos levantados com o máximo de imagens. Como estamos vivendo em uma sociedade cada
vez mais imagética, talvez no futuro as teses serão realizadas utilizando apenas fotos, sem
textos, como teria desejado Aby Warburg no seu ATLAS MNEMOSYNE, ao tentar contar a
história da arte apenas com imagens selecionadas, sem palavras.2
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SONTAG, Susan. On photography. New York: Picador – Farrar, Straus and Giroux, 1977.
WARBURG, Aby. Atlas Mnemosyne. Madrid: Akal Ediciones Sa, 2010.

RESUMO

As sociedades podem ser estudadas analisando vários de seus aspectos. Como os indivíduos se
organizam politicamente; como comem; como tratam o meio ambiente; como fazem sexo. Eu
escolhi analisar o que o corpo do homem pode falar sobre a sociedade. Busco analisar ao longo
da história, aspectos relevantes que caracterizaram a importância do corpo do homem. Uma
trajetória de fatos e opiniões que nortearam o mundo ocidental. Quando se fala no corpo do
homem, ainda hoje, ele é um termo sinônimo do corpo humano. Apesar de sua posição
privilegiada em relação à mulher durante séculos, esse homem moderno vive os extremos da
hierarquia social. Ocupa ao mesmo tempo os maiores cargos políticos e econômicos pelo globo,
mas também representa o maior contingente de presos nas prisões. O homem atual é um ser
que vive pressões sociais devido aos novos papéis assumidos pela mulher desde a segunda
metade do século passado e desafios impostos pela vida moderna. Ele tenta localizar qual a sua
posição nessa nova sociedade. Uma sociedade do desempenho atrelado à lógica do consumo
como nos ensinam Bauman e Byung-Chul. Como um voyeur social miro o corpo do homem
para entender as lógicas que norteiam o nosso comportamento nessa segunda metade do século
XXI, onde conceitos como privacidade se alteram com o fortalecimento das redes sociais. Uma
nova sociedade da exibição, onde o corpo passa a ser uma mercadoria a ser trabalhada para
criar uma identidade pretendida do indivíduo. E que gera insatisfações para quem não atinge os
modelos idealizados por essa sociedade. Mas também ansiedade entre aqueles que obtiveram
os padrões valorizados e não desejam perde-los.

Palavras-chave: corpo, homem, identidade, músculos, insatisfação corporal.

ABSTRACT

Societies can be studied by analyzing various aspects. How individuals organize themselves
politically; how they eat; how they treat the environment; how they have sex. I have chosen to
analyze what the body of man can say about society. I seek to analyze throughout history,
relevant aspects that characterized the importance of the man’s body. A trajectory of facts and
opinions that guided the Western world. When one speaks about man’s body, even today, it is
a term that is synonymous of the human body. Despite its privileged position in relationship to
women for centuries, this modern man lives the extremes of society. It occupies the highest
political and economic positions on the globe, but at the same time, also represents the largest
contingent of prisoners in jails. The contemporary man is a being who lives social pressures
due to the new roles assumed by the woman since the second half of the last century, besides
other challenges imposed by the modern life. He tries to locate his position in this new society.
A society of performance linked to the logic of consumption as Bauman and Byung-Chul teach
us. As a social voyeur I gaze at the body of man to understand the logic that guides our behavior
in the second half of the 21st century, where concepts like privacy change with the rising of
social networks. A new society of exhibition, where the body becomes a commodity to be
worked on to create an intended identity of the individual. And that generates dissatisfaction
for those who do not reach the models idealized by that society. But also anxiety among those
who have reached valued standards and do not wish to lose them.

Keywords: body, man, identity, muscles, body dissatisfaction.
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INTRODUÇÃO

Esse trabalho inicia-se em 1976. Ao completar os meus 12 anos, a Editora Abril lançava
uma coleção de fascículos semanais, chamada Mitologia.

O primeiro fascículo da Coleção Mitologia, Ed.Abril, 1976. Fotos do autor.

O primeiro número apresentava o deus Apolo. Na capa estava estampada a escultura de
Bernini3, Apolo e Dafne. Ao ver esta imagem, fui profundamente afetado. No sentido de ficar
encantado, admirado com tanta beleza. Como um bloco de mármore poderia gerar tanta vida,
expressão e energia? Pensamento que tenho ainda hoje. Na época fiquei maravilhado por essa
estátua. Devo ter olhado aquela imagem milhares de vezes. Todos os detalhes. O corpo de
Dafne se transformando em tronco de loureiro, sua angústia ao querer manter sua pureza diante
da investida sexual de Apolo que apresenta um rosto angelical, leve e sensual ao mesmo tempo.
O mito greco-romano de uma tentativa de estupro gerando beleza no mármore italiano.
A representação realizada por Lorenzo Bernini no século XVII (obra iniciada quando ele tinha
24 anos) afetou um garoto em São Paulo que depois de entender a lenda passou a descobrir a
força dos corpos. Mármore frio expressando o calor da relação.
Enquanto a iniciação sexual dos meus amigos contemporâneos acontecia com as “revistas de
sacagem”: Status, Playboy, entre outras, a minha começou olhando os corpos dos deuses gregos
3

Gian Lorenzo Bernini (1598- 1680) ou simplesmente Bernini foi um artista do barroco de origem napolitana
que trabalhou principalmente em Roma.
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representados por artistas como: Carraci, Delacroix, Botticelli, Reni, Rubens, Ingres, Cellini.
Todos eles apresentando seus deuses greco-romanos nas páginas de uma coleção de fascículos
de divulgação.
Levei quase 40 anos para ter coragem de visitar Apolo e Dafne na Galleria Borghese de
Roma. Meu medo? A decepção de não a achar tão bela como nas páginas dos livros de arte.
Deveria ter ido antes. Nada substitui o nosso olhar e interação direta com a obra de arte. As
obras de Bernini são feitas para circular em torno delas e ver todos os detalhes que um só plano
não possibilita ver.

Detalhe de Apolo e Dafne de Bernini, Galleria Borghese, Roma – disponível em
http://www.noradot.com/2017/01/03/apollodaphne-become-tree/

Detalhe de Apolo e Dafne de Bernini, Galleria Borghese, Roma.
Imagem disponível em http://www.noradot.com/2017/01/03/apollodaphne-become-tree/
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As obras de Bernini presentes na Galleria Borghese e em igrejas de Roma demonstram
o poder e força das representações da carne/mármore que deslumbram os visitantes. Além do
conjunto de Apolo e Dafne, um outro exemplar do escultor napolitano presente na Galleria é o
Rapto de Proserpina por Plutão, deus dos infernos. Ao ver a próxima foto, com um detalhe da
cintura de Proserpina e das mãos de Plutão, é difícil identificar se é uma foto de um corpo
humano, ou é uma pintura ou escultura. Carne macia e suave arrancada do mármore.

O rapto de Proserpina de Bernini (detalhe)
Imagem disponível em https://www.college.columbia.edu/core/content/hymn-demeter
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O rapto de Proserpina de Bernini (detalhe)
Imagem disponível em https://br.pinterest.com/pin/814096070110991377/

Exemplo do Barroco italiano, essa imagem captura o espírito do seu tempo. Depois da
valorização do racionalismo do Renascimento, onde existia uma busca do equilíbrio entre o
sentimento e a razão ou entre a arte e a ciência, a arte barroca exacerbará o emocional: seu
objetivo é impressionar os sentidos dos observadores não poupando o excesso das curvas, das
escalas grandiosas, da teatralidade, do movimento. A busca em alcançar a fé de maneira
sensorial e não apenas pelo pensamento racional, um traço característico do século XVII na

13

Europa.4 Na Itália o alvo principal era mostrar a grandiosidade e glória do papado e a força da
Igreja. O objetivo dessas imagens é afetar o observador. Uma representação em três dimensões
de um mito, que faz sentir a angústia, o desejo, o medo. Uma obra de mármore que afeta os
sentidos de quem a contempla.
“Ser afetado” é uma expressão usada com frequência no discurso antropológico mais
recente, em particular quando se descreve a experiência com o trabalho desenvolvido. Nesse
sentido, esclareço desde já, que esta pesquisa revela todo o meu afeto com o tema. O meu
interesse no assunto é estudar como as imagens do corpo podem explicar a sociedade em que
vivemos.
Da mesma maneira que Barthes se sentiu afetado pela foto de Charles Clifford, pelo
simples fato de querer morar naquela casa, o assunto sobre a beleza dos corpos e suas
representações chamam a minha atenção como cientista social, por ser um dos temas mais
presentes no cotidiano das pessoas, resultando em investimentos de tempo e de recursos para
alcançar cânones de corpos idealizados pela sociedade.
Uma casa velha, um pórtico com sombra, telhas, uma ornamentação árabe envelhecida,
um homem sentado de costas para a parede, uma rua deserta, uma árvore mediterrânea
(Alhambra de Charles Clifford): essa foto antiga (1854) me toca: simplesmente porque
tenho vontade de viver aí.5

Imagem disponível em
https://c1.staticflickr.com/9/8190/8079451525_ec73ea93ba_b.jpg
4

KLEINER, Fred; MAMIYA, Christian; TANSEY, Richard. Gardner’s art through the ages volume II. New
York: Thomson Learning, 2001.
5
BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre fotografia; tradução Júlio Castañon Guimarães. Rio de
Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1984, p.63.
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Conhecer um pouco mais a nossa sociedade com base nas imagens projetadas do corpo
masculino é um desafio, pois a partir desse objeto de estudo, muitos caminhos podem ser
trilhados. Nas minhas pesquisas de imagens, conheci o trabalho do fotógrafo grego chamado
Dimitris Harisiadis (1911-1993) e encontrei a imagem abaixo que mostra meu estado de espírito
ao começar essa jornada. E adicionei frase de Nietzsche, que completa bem o meu pensamento
dessa trajetória.

Montagem do autor para a foto Athens School of Fine Arts de Dimitris Harisiadis (1957) com frase de
Friedrich Nietzsche.
Imagem disponível em https://i.pinimg.com/originals/00/bd/4e/00bd4e73b48c8fc8d6ab0a8ca0859a67.jpg

Um mesmo objeto pode gerar uma série de caminhos, de possibilidades. O olhar do pesquisador
é como o olhar do escultor. Sua experiência, seu talento (ou a falta dele), seus interesses, seus
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objetivos vão influenciar a obra final. Certos caminhos serão descartados, outros serão
valorizados.
Esse trabalho é a minha interpretação sobre o tema. Outras pessoas podem moldar a massa de
maneira diferente. Acredito que todas as esculturas geradas por esses vários artistas criam uma
galeria de interpretações, que decoram o cenário das teorias. Os caminhos que escolhi estão
organizados em 4 cadernos, que nomeei de AQUECIMENTO, HIPERTROFIA, FLEXÃO e
DESCANSO, utilizando as nomenclaturas utilizadas pelos praticantes de musculação, durante
o ciclo de atividades físicas.
Para realizar este trabalho, pude contar com a orientação do Professor Edgard de Assis
Carvalho na PUC – SP e também do Professor Hector Carrillo na Northwestern University em
Chicago, em função da bolsa sanduíche oferecida pela Comissão Fulbright e Capes
(2015/2016).
Em paralelo às discussões acadêmicas com recomendações da bibliografia pertinente ao
tema e utilizadas nesta tese, realizei observação participante em academias de musculação em
Chicago (FFC - Fitness Formula Clubs, de janeiro a junho de 2016) e São Paulo (Reebok
Cidade Jardim, de agosto 2016 até novembro de 2017) para entender o mundo em que vivem
homens preocupados com a forma. Essa experiência possibilitou a aproximação com
praticantes de musculação, que foram entrevistados ao longo dos dois períodos citados. As
vantagens da adoção dessa técnica é a chance do pesquisador vivenciar e ter contato com os
objetos da investigação, permitindo acompanhar suas experiências no seu meio ambiente. Com
minha presença quase diária em Chicago e três vezes por semana na academia de São Paulo,
pude estabelecer uma aproximação com os praticantes de musculação e obter informações
valiosas sobre suas aspirações, suas ansiedades, seus medos e métodos para conseguir um corpo
musculoso, de preferência com baixos índices de gordura. As entrevistas foram livres, o que
possibilitou liberdade e flexibilidade para os entrevistados expressarem seus sentimentos e
conhecimento sobre o assunto. No anexo 1, detalho mais o perfil dos entrevistados. Para cada
um deles foi criado um código para preservar suas identidades.
A academia FFC fica no centro de Chicago (1030 N Clark St). O perfil dos usuários é
bastante democrático, pessoas de várias classes sociais, raças e atividades profissionais. A
mensalidade era de US$ 85.00, um valor acessível para grande parte da população da cidade.
Já a Academia Reebok situada no Shopping Cidade Jardim é majoritariamente frequentada
pela classe média alta de São Paulo. As mensalidades variam de R$ 500,00 a R$ 1.000,00,
dependendo do seu plano e atividades contratadas.
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Em AQUECIMENTO, discuto a questão da nossa sociedade imagética, do olhar e das
imagens nas ciências sociais. Margaret Mead já discutia em 1973, que a antropologia visual
estava inserida em uma disciplina de palavras6. Analiso as contribuições de vários teóricos que
estudaram o assunto, recorrendo a diversas disciplinas.
As imagens têm um papel cada vez mais preponderante para entender a nossa sociedade
contemporânea.
Foco o papel do corpo masculino e suas representações e significados ao longo da
história e como ele foi visto e idealizado desde tempos da Grécia Clássica, gerando um padrão
de beleza que se preserva similar até os dias de hoje.
Verifico o pensamento de Aby Warburg e suas imagens sobreviventes, as
representações do homem da Antiguidade Clássica e sua presença na pós-modernidade. Analiso
a importância dos pensamentos de Policleto, Vitrúvio e Da Vinci na busca incansável desse
corpo masculino de proporções perfeitas em comunhão com o cosmo.
Um corpo não é apenas um conjunto de órgãos, ele traduz o pensamento de uma época
e nos diz muito sobre essa sociedade, desenvolverei esse aspecto ao falar das teorias do corpo
socialmente construído, utilizando os conceitos de Foucault, Goffman, Byung-Chul Han e
Bauman.
Em HIPERTROFIA reflito sobre um evento que marcou a criação da masculinidade
no século XIX e a consequências sobre o corpo ideal do homem. Refiro-me à Exposição
Universal de Chicago de 1893, onde enxergo as condições sociais para a criação de um
personagem masculino icônico do século passado: Tarzan. O surgimento de Eugene Sandow e
os primeiros anos do bodybuilding, com a valorização de um corpo trabalhado, sem uma função
prática, como no passado: corpos fortes para trabalhar ou lutar. Um corpo forte feito para ser
visto.
A masculinidade exacerbada ganha terreno nos anos de 1980, com o Presidente Ronald
Reagan e o resgate da testosterona nos EUA, em contraposição à administração do Presidente
Jimmy Carter, que teria emasculado a América, ao permitir a invasão da embaixada americana
em Teerã. Nesse momento, o cinema é pródigo na propagação do ideal de um novo homem,
com formas cada vez mais hipertrofiadas: Stallone, Schwarzenegger, entre outros. Surge o
conceito de “talento muscular”, como critério de escolha de muitos astros a partir dos anos
1980. Ainda nesse período, o aparecimento da AIDS destrói corpos mas ao mesmo tempo

6

MEAD, Margaret. Visual Anthropology in a discipline of words. In: HOCKINGS, PAUL (Ed). Principles of
Visual Anthropology. New York: Mouton de Gruyter, 2003, p. 3.
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aumenta a busca por um padrão corpóreo que o distinga da doença. A importância do público
gay passa a estabelecer e propagar uma nova idealização corpórea, não apenas para o público
homossexual. As mídias cada vez mais objetificam o homem, seguindo paralelo com o que
aconteceu com as mulheres: o consumo do corpo masculino presente em produtos, filmes,
revistas.
No caderno 3, FLEXÃO analiso a questão do corpo idealizado em nossa sociedade e
apresento o conceito do Homo Speculum. Um ser humano que busca sua aceitação na sociedade
por meio da obtenção desse corpo idealizado e a propagação da sua imagem via o crescimento
e importâncias das redes sociais. Um corpo que deseja a visibilidade como medida do seu
sucesso na sociedade do desempenho.
Conto as minhas impressões sobre o evento “Arnold Festival”, o pináculo da
musculação nos Estados Unidos, onde se assiste o desfile desses corpos idealizados e a força
da indústria do fitness.
Concluo o caderno ao falar do corpo que deixa de ser meio para a aceitação social e torna-se o
seu próprio fim, o objetivo final.
No caderno 4, DESCANSO, apresento as considerações finais dessa pesquisa, anexos
e as referências bibliográficas.
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CADERNO 1 – AQUECIMENTO
[...] chegaram os alunos. Primeiro chegou um que queria ficar forte porque tinha
espinhas no rosto e voz fina, depois chegou outro que queria ficar forte para bater nos outros,
mas esse não ia bater em ninguém, pois um dia foi chamado para uma decisão e medrou; e
chegaram os que gostam de olhar no espelho o tempo todo e usar camisa de manga curta
apertada pro braço parecer mais forte; e chegaram os garotos de calças Lee, cujo objetivo é
desfilar na praia; e chegaram os que só vêm no verão, perto do carnaval, e fazem uma série
violenta para inchar rápido e eles vestirem suas fantasias de sarong, grego, qualquer coisa
que ponha a musculatura à mostra; e chegaram os coroas cujo objetivo é queimar a banha da
barriga, o que é muito difícil...
A Força Humana, Rubem Fonseca

Atletas de crossfit com o campeão americano Rich Froning ao centro, 2013
Disponível em https://i.pinimg.com/originals/ca/cf/5a/cacf5a2efcfb0087fb50bc3c1fd396e3.jpg

19

1.1 UMA SOCIEDADE DE IMAGENS: REFLEXOS DO OLHAR.

1.1.1 As Imagens nas Ciências Sociais
Novaes7 mostra que com o surgimento do cientificismo no século XIX, existe uma
valorização da visão, por ser entre os cinco sentidos aquele que supõe uma distância espacial e
posição neutra entre o observador e o objeto do estudo.

No Ocidente, nossa percepção é hoje antes de tudo visual/espacial, nossa relação com o
mundo é eminentemente visual. É a visão o sentido que o senso comum privilegia como
órgão do conhecimento.8

Ao citar Febvre9, ela mostra a valorização dos sentidos ao longo da civilização. Os
romanos valorizavam quem possuía um bom olfato/ nariz, um sentido mais primitivo ligado a
questões de sobrevivência. Já no século XVI, a audição/ouvido se destaca. Ter um bom ouvido,
é sinal de prudência e astúcia. Atualmente, a visão/olhos representa o território do
conhecimento, basta ver a expressão comumente usada: “Um homem de visão”. Existiria assim
uma hierarquização dos sentidos em função de seu rigor científico e a capacidade de não estar
tão envolvido, de seu afastamento do objeto de estudo. O olfato, paladar e tato seriam
considerados mais impregnados de subjetividade, sentidos ligados às nossas relações afetivas,
emoções. Esses sentidos estariam conectados à percepção individualista. Certas pessoas
preferem determinados aromas, gostos, texturas e outras simplesmente os detestam. Já a visão
e audição seriam mais objetivas. Uma afirmação questionável. Se analisarmos apenas aspectos
visuais, as percepções que as pessoas podem ter de uma mesma imagem, podem ser muito
diferentes.
Fora essa questão de objetividade do olhar, o sentido da visão foi valorizado pela ciência
com o advento das novas tecnologias de reprodução da imagem ou de equipamentos de
potencializavam o olhar do observador para lugares que não estariam ao alcance do ser humano.

7

NOVAES, Sylvia Caiuby. Imagem e ciências sociais: trajetória de uma relação difícil. In: BARBOSA, Andrea;
CUNHA, Edgar Teodoro; HIKIJI, Rose Satiko Gitirana (orgs). Imagem-Conhecimento: antropologia, cinema e
outros diálogos. Campinas: Papirus, 2009.
8
NOVAES, 2009, p.36.
9
Lucien Paul Victor Febvre (1878 - 1956) foi um influente historiador modernista francês, co-fundador da
chamada "Escola dos Annales"
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Começa uma associação entre olhar e conhecimento. A medicina adota essa posição
precocemente, principalmente com o surgimento de equipamentos que permitiam enxergar tudo
que antes era invisível ao olho nu, como por exemplo o microscópio e o raio X.10
Já as ciências sociais se concentram mais no verbo do que na imagem, apesar de que

Nossos textos estão impregnados de um vocabulário referente à “visualidade”. Na
antropologia falamos, e muito, de observação e, desde Malinowski, procuramos captar o
ponto de vista do nativo, tentamos reconstruir sua visão de mundo, buscando evidências
empíricas para nossas generalizações, que façam jus a uma ótica científica.11

Mead já havia questionado em 1973, que a antropologia visual estava inserida em uma
disciplina de palavras.12
A importância com que ela pensava as imagens estava relacionada com a preservação
de fatos que estavam terminando e se perdendo nas sociedades ditas primitivas da Oceania,
África e Ásia. Um registro para a história.
Mead participou de projeto antropológico com Gregory Bateson, O trabalho em Bali
não era apenas um registro dos tipos humanos, mas sim uma mudança na visão dos
antropólogos de então, a busca por registro do comportamento das pessoas. No caso de Mead
e Bateson, a questão era a educação das crianças.13

10

O primeiro a utilizar o microscópio para fins científicos terá sido o holandês Antonie von Leeuwenhoek (1632
– 1723). Já a descoberta do raio X e a primeira radiografia da história ocorreram em 1895 pelo físico alemão
Wilheelm Conrad Rontgen (1845 – 1923), fato esse que lhe rendeu o prêmio Nobel de Física em 1901.
11
NOVAES, 2009, p.42. Os grifos são meus.
12
MEAD, Margaret. Visual Anthropology in a discipline of words. In: HOCKINGS, PAUL (Ed). Principles of
Visual Anthropology. New York: Mouton de Gruyter, 2003, p. 3.
13
BATESON, Gregory; MEAD, Margaret. Balinese Character: A Photographic Analysis (Special Publications
of the New York Academy of Sciences Volume II). New York: The NY Academy of Sciences, 1962.
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Montagem do autor com foto de crianças balinesas tiradas por Gregory Bateson e foto do próprio
fotógrafo com Margaret Mead, escrevendo suas experiências em Bali. (1937)
Imagens disponíveis em https://www.loc.gov/exhibits/mead/field-bali.html

Mead aponta um aspecto que explicaria o não uso da imagem pelos cientistas sociais: a
velocidade das mudanças ocorridas com vários povos estudados. O processo de contato com a
civilização branca ocidental teria alterado a vida cotidiana como costumava ser. Aos
pesquisadores o que restava era a descrição oral de costumes que já se encontravam no passado.
Práticas do passado contadas por um espectador desse ritual que já não fazia parte da vida
daquela sociedade. Os antropólogos teriam que confiar na memória dos seus informantes.
O informante tinha apenas palavras para descrever a dança de guerra que já não era
dançada, a caça ao búfalo depois do búfalo ter desaparecido, o banquete canibal
descontinuado ou os métodos abandonados de escarificação e mutilação. Assim, as
investigações etnográficas vieram a depender de palavras, palavras e palavras, durante o
período em que a antropologia estava amadurecendo como uma ciência.14
A afirmação de Mead encontra eco no trabalho de realizado por Lévi-Strauss em sua tetralogia,
As Mitológicas15, um trabalho hercúleo do antropólogo francês sobre mais de 800 mitos dos
índios da América.
14
15

MEAD, 2003, p.5. Minha tradução.

“As Mitológicas” é um conjunto de quatro obras escritas pelo antropólogo, filósofo e etnólogo francês Claude

Lévi-Strauss e publicadas entre 1964 e 1971 na França. O Cru e o Cozido; Do Mel às Cinzas; A Origem dos
Modos à Mesa; O Homem Nu.
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Lévi-Strauss dedicou todos os seus anos maduros a uma análise de parte do mito e do
folclore capturada de uma tradução escrita de um texto escrito.16

Wilcken17 relembra que o material utilizado por Lévi-Strauss não foi fruto direto de seu
trabalho de campo com os indígenas brasileiros nas suas expedições ao Mato Grosso em1936
e 1938, mas sim da obra I Bororos Orientali: Orarimugudoge del Matto Grosso Brasile do
missionário católico italiano Antonio Colbacchini (1881-1960), escrita nos anos 1920. Esse
livro, além de uma série de informações sobre os costumes dos índios Bororos, contava com
fotos deles já em processo de catequização. Foram esses índios que contaram os mitos para o
missionário salesiano.
Segundo Wilcken:
Colbacchini incluiu gramáticas, traduções de tabelas a cores, anotações dos rituais e
desenhos dos artefatos. E, mais importante para Lévi-Strauss, ele tinha transcrito mais de
cem páginas de mitos – alguns na língua original, com a tradução linear para o italiano em
paralelo.18

O livro I Bororos Orientali de Antonio Colbacchini.
Imagem disponível em https://pictures.abebooks.com/KAIAPO/md/md12264539332.jpg

16

MEAD, 2003, p.5. Minha tradução.
WILCKEN, Patrick. Claude Lévi-Strauss: o poeta no laboratório; tradução Denise Bottmann. Rio de Janeiro:
Editora Objetiva, 2011.
18
WILCKEN, 2011, p.276.
17
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As Mitológicas de Lévi-Strauss baseiam nas versões de índios em processo de
catequização, contadas a um religioso católico italiano que serão analisadas por um antropólogo
francês. Isso colabora com o argumento de Mead, sobre as dificuldades do acesso às fontes
originais de informação nos estudos etnográficos, com o crescente contato dos indígenas com
a civilização ocidental, ocorridos no século XIX e principalmente no século XX. E apesar das
fotos que Lévi-Strauss tirou nessa jornada, que registraram o contato com os índios, o foco de
seu trabalho era relacionado com a palavra. Com a linguística. Na busca das estruturas comuns
de mitos dos povos da América do Sul e do Norte.
Novaes constata que, apesar de existirem inúmeros trabalhos acadêmicos e artísticos
sobre a visão e o olhar, ela questiona os motivos de existirem poucos cientistas sociais que se
dedicam ao estudo e análise das imagens, ou a produção de filmes ou fotos. A razão que ela
ressalta: os cientistas sociais consideram as imagens um campo ilegítimo da reflexão e não
merecedor de produções acadêmicas. Sua afirmação textual:

[...] mesmo que marcado pela visualidade (a observação, a descrição de aspectos
eminentemente visíveis, com base nos quais procuramos chegar a uma realidade
subjacente e não visível), o conhecimento nas ciências sociais, a partir das décadas de
1920 e 1930, com raríssimas exceções... abdicou das imagens, seja como campo de análise,
seja como forma de comunicação do conhecimento. Imagens são vistas como pertencendo
ao campo da sensível e, para os cientistas sociais, esse é um campo onde têm legitimidade
apenas os artistas.19 (meu grifo)
Ao analisar a questão do uso da fotografia como realidade nas ciências sociais,
verifica-se que ela foi utilizada inicialmente para corroborar a afirmação dos estudiosos da
área. Uma maneira de exemplificar uma afirmação ou ser apenas uma maneira de ilustrar uma
teoria, previamente explicada.
Ela foi introduzida como uma “cópia do real” nas palavras de Scharcz20. Neste
sentido, podemos afirmar que a fotografia foi mais utilizada como um instrumento de apoio, e
menos como uma oportunidade de gerar uma reflexão sobre o que aquela imagem capturada
19

NOVAES, 2009, p.43.
SCHARCZ, Lilia Moritz. Na magia do click: fotografia como engenho e arte, produto e produção da história
do país. In: KOSSOY, Boris. Um olhar sobre o Brasil: A fotografia na construção da imagem da nação. 18332003. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2012, p. 10.
20
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nos contava sobre o entorno da ação, sobre o objeto, sobre o fotógrafo e suas intenções como
observador.
No início da fotografia, os profissionais da área eram vistos como meros
intermediários entre uma nova técnica e a realidade. Não eram considerados artistas, com
estilos, preferências estéticas em suas composições, apenas pessoas que empregavam a
tecnologia a serviço de congelar um momento, com precisão absoluta.
Com o advento da fotografia criam-se duas categorias de profissionais. Os pintores
continuavam a ser considerados os “artistas de verdade” e os fotógrafos seriam apenas os
‘técnicos”. Segundo Hacking21 , os contemporâneos do nascimento da fotografia no século
XIX, não tinham dúvida que ela era uma invenção relevante da Modernidade. Mas existia
uma visão que ela expressaria ainda mais os valores tradicionais de uma sociedade já dividida
entre os “Cavalheiros” que utilizavam sua imaginação e intelecto e um segundo grupo, o dos
“Operários” aqueles que cuidavam das atividades braçais, mecânicas, em que a força era mais
importante que o ato de pensar. Os artistas estariam no grupo dos que pensavam e usavam o
talento da sua imaginação, sendo vistos como sujeitos criativos diferenciados e os fotógrafos
estariam no pelotão dos trabalhadores com atividades mecânicas. Nesse caso detinham as
tarefas de testemunhar os fatos, apenas como um instrumento que aberta o botão da câmera,
registrando uma situação, sem maiores interferências. Foi necessário muito tempo para a
fotografia mudar de patamar, e seus profissionais passarem a ser reconhecidos como artistas.
Este é o centro da discussão que envolve a fotografia apenas como a representação
objetiva da realidade. Ao considerar que o fotógrafo não é apenas uma pessoa que copia o
que vê, mas tem um papel ativo na “produção da realidade da foto”, ao agregar o seu olhar à
cena, ao selecionar um recorte, ao priorizar um elemento, a foto criada passa a mostrar a
realidade vista por uma pessoa, com suas idiossincrasias, sua ideologia, os seus afetos. As
fotos não são apenas reproduções e reflexos da realidade. Elas também são testemunhas dos
valores, das crenças, ideias de uma sociedade. Tanto das coisas ou pessoas observadas, como
pelo olhar da pessoa que manipula o equipamento.

21

HACKING, Juliet. Tudo sobre Fotografia. Rio de Janeiro: Sextante, 2002.
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Quantas não foram as fotografias que se impregnaram de tal modo à realidade que se
transformaram, elas mesmas, na própria realidade? Basta lembrar a imagem de Sebastião
Salgado que retrata os sem-terra invadindo uma fazenda. Como bem mostrou o sociólogo
José de Souza Martins, alguém entrou no terreno antes dos manifestantes, e esse alguém
foi o fotógrafo.22

Foto de Sebastião Salgado. Os sem-terra invadindo fazenda.
Imagem disponível em http://upsidedownworld.org/news-briefs/news-briefs-news-briefs/answers-to-todayspolitical-labyrinth-in-south-america-lie-with-the-social-movements/

Os fotógrafos captam as imagens que os afetam, recortam as cenas de seu interesse,
selecionam ângulos para obter determinadas percepções, criando assim, a sua própria visão de
realidade. Buscam criar o impacto que sempre existiu na pintura.
A utilização das imagens poderia contribuir para reforçar a imagem das humanidades
como ciência soft (leve) em detrimento das ciências exatas e biológicas, que utilizando
metodologias mais objetivas, são caracterizadas como ciências hard (duras). A sociologia se
utilizou de relatórios, gráficos e estatísticas para ser vista de maneira mais objetiva. O uso das
imagens estaria relacionado ao subjetivismo do pesquisador e não alcançaria níveis de
respeitabilidade acadêmica como as demais disciplinas. Depois de Margaret Mead e Gregory
Bateson, poucos foram os antropólogos que se dedicaram à antropologia visual com destaque
para Jean Rouch, que eliminou o tripé da câmera podendo interagir mais com as pessoas. Rouch

22

SCHARCZ, 2012, p.11.
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influenciou diretores de cinema como Godard e Truffalt, mas não foi capaz de gerar seguidores
na antropologia.23

Jean Rouch (1917 –2004) foi um cineasta e antropólogo francês.
Imagem disponível emhttp://www.cultura.gov.br/documents/10889/58806/jean-rouche.jpg/2becd38b-97a2-44a696a4-16a9185b5ea1?t=1364352175540

Segundo Wulf, esse descolamento entre as imagens e os trabalhos acadêmicos têm
mudado:
Em todas as disciplinas acadêmicas, as imagens têm emergido para tomar o seu lugar ao
lado da linguagem verbal, explicitando, por assim dizer, que estão transmitindo
informações icônicas que não podem ser reduzidas a palavras. Em outras palavras, as
imagens têm um valor em si mesmas, um valor para o qual não há substituto. 24
Acredito que essa situação está se alterando com as mudanças em nossa sociedade, cada
vez mais imagética. Novas realidades geram novas formas de estudar e entender a humanidade.
Jay cunhou o termo ocularcentrismo25 para descrever a importância dos aspectos visuais
em nossa sociedade contemporânea. Vivemos em um período com produção e propagação
massiva de imagens que ocorrem de maneira sem precedentes. Uma predominância da visão

23

SZTUTMAN, Renato. Jean Rouch: um antropólogo-cineasta. In: NOVAES, Sylvia Caiuby; BARBOSA,
Andréa; CUNHA, Edgar Teodoro da.; FERRARI, Florencia; HIKIJI, Rose Satiko Gitirana & SZTUTMAN,
Renato (Orgs.). Escrituras da imagem. São Paulo: Edusp/ Fapesp, 2004. p 49-62.

24

WULF, Christopher. Homo Pictor: imaginação, ritual e aprendizado mimético no mundo globalizado;
tradução Vinícius Spricigo. São Paulo: Hedra, 2013, p. 22.
25
JAY, Martin. Downcast eyes: the denigration of vision in twentieth- century French thought. Berkeley:
California University Press, 1993.
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sobre os outros sentidos. Também trás no seu bojo o conceito de survillence, em que vivemos.
Vemos tudo e somos vistos por todos. O tempo todo. Câmeras nos vigiam nos elevadores, nas
portarias dos prédios, nas ruas, nos consultórios. Ocularcentrismo me recorda os óculos do Dr.
T.J. Eckleburg, personagem presente no livro e filmes The Great Gatsby26. O cartaz do oculista
do bairro do Queens em Nova York observa as pessoas e acontecimentos nos trajetos pelo Vale
das Cinzas, onde riqueza e pobreza se encontram. A miséria e a riqueza convivendo ao mesmo
tempo no sistema capitalista americano. Os olhos do Dr. T.J. Eckleburg representam um Deus
cansado, desiludido com sua criação. Um olhar que nos vê do alto, mas que está cabisbaixo,
sombrio. Apesar de não ser uma câmera o Dr. T.J. Eckleburg pode ser visto como uma metáfora
do olhar que acontece atualmente.

The Great Gatsby (2013)
Imagem disponível em http://collider.com/only-god-forgives-poster-turbo-poster/

Basta ver o poder que aplicativos utilizados nas redes sociais como Instagram estão
alcançando na transmissão de mensagens na sociedade moderna, utilizando imagens e cada vez
menos palavras. Voltarei a esse assunto no capítulo 3.3. Homo Speculum.

26

Livro de F. Scott Fitzgerald O Grande Gatsby (1925) gerou algumas produções no cinema:
(1926) com Warner Baxter e Lois Wilson
(1949), com Alan Ladd e Betty Field
(1974), com Robert Redford e Mia Farrow
(2013), com Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire e Carey Mulligan
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Wulf reforça;
No contexto da cultura visual moderna, as imagens assumiram um novo significado.
Através dos meios de comunicação de massa, elas penetraram todos os campos e facetas da
vida humana e passaram a exercer sua influência em todos os lugares.27
Nossas vidas são dominadas por imagens e pelas tecnologias que propagam de maneira
global informações e ideias. Informações e ideias que navegam pelo mundo na forma de
imagens. Nós aprendemos as regras e convenções dos sistemas de representação sociais por
meio de imagens. As luzes do semáforo, são convenções que aprendemos desde cedo. E ao
dirigir um carro, sabemos as atitudes que as pessoas devem seguir ao ver essas cores. O ser
humano simboliza em grupo, dá sentido às imagens.
Para Belting28, uma imagem é mais do que um produto apenas da percepção individual.
Ela é criada como resultado de um conhecimento tanto pessoal ou como coletivo. Nós vivemos
com imagens, nos compreendemos o mundo em imagens. E o repertório de nossas imagens
internas está conectado com a produção física das imagens externas que nós vivenciamos no
âmbito social.
Berger afirma a importância das imagens em nossas vidas, fazendo um paralelo com as
crianças que ainda nem falam, e muito menos leem:
Ver vem antes das palavras. A criança olha e reconhece antes que ela possa falar.29
Como nós nos entendemos no mundo é baseado no visual. A maioria do que
conhecemos é baseada no que vimos, mas, ao mesmo tempo, o que vemos é fortemente
influenciado pelo nosso conhecimento. Como estamos cercados por um mundo visual, nossa
visão se baseia no que sabemos, como entendemos a história e a escolha constante que fazemos
do que observar.

27

WULF, Christopher. Homo Pictor: imaginação, ritual e aprendizado mimético no mundo globalizado;
tradução Vinícius Spricigo. São Paulo: Hedra, 2013, p. 21.
28
BELTING, Hans. An Anthropology of Images: pictures, medium, body; translated by Thomas Dunlap. New
Jersey: Princeton University Press, 2011, p.9
29
BERGER, John. Ways of Seeing. London: BBC and Penguim Books, 1972, p.7. Frase original “Seeing comes
before words. The child looks and recognizes before it can speak.”
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Ao analisar duas pinturas de Magritte30 a frase de Berger fica mais clara:

Montagem feita pelo autor das obras de Magritte: The Key of Dreams e The Treachery of Images
Imagens disponíveis em https://courses.washington.edu/hypertxt/cgi-bin/book/wordsinimages/magritte.html

Ao ver a obra de Magritte, The key of Dreams, percebemos que a força das imagens é
superior às descrições das legendas. Por mais que esteja escrito “the door” (a porta), nós
enxergamos o cavalo primeiramente e assim por diante.

A maneira como vemos as coisas é afetada pelo o que nós sabemos ou o que nós
acreditamos.31

Quando vemos o quadro de Magritte, The Treachery of Images (A Traição das Imagens)
e perguntam-nos o que é isso. A resposta é direta: um cachimbo. Mas Magritte, zomba de nós,
ao colocar a frase logo abaixo. Isso não é um cachimbo, o próprio objeto. Mas a representação
do objeto. Uma lógica inquestionável. Este é apenas um exemplo, como as imagens fazem parte
de nossas vidas e como existem camadas de entendimento, além do óbvio. Apesar do aspecto
real que parecem ter, muitas imagens não são mero reflexo da realidade.
Gombrich recorda o episódio que ocorreu com o pintor francês Matisse que reforça o
que esse paralelo entre percepção versus a realidade.

30
31

René François Ghislain Magritte (1898-1967) foi um dos principais artistas surrealistas belgas.
BERGER, 1972, p.8.

30

Uma senhora que estava visitando o ateliê do pintor observou: “mas certamente o braço
dessa mulher está comprido demais! “ Ao que ao artista, polido, respondeu: “Madame, a
senhora está enganada. Isso não é uma mulher, é um quadro” 32
Já Michelangelo teve uma reação diferente ao terminar o seu “Moisés” para o túmulo
do Papa Julio II. Diz a tradição que ele, teria batido o seu cinzel no pé da estátua e gritado:
Parla! (Fala!). Um homem tão perfeito e realista que seria possível se levantar da cadeira e
abrir as águas do Mar Vermelho novamente. Imagem e realidade se confundindo no mármore
do artista florentino.

Moisés de Michelangelo – Basílica de San Pietro in Vincoli – Roma. Fotos do autor. (2015)

Em seu trabalho Ways of Seeing, Berger faz uma conexão entre o que vemos e o que
sabemos. Os princípios de Berger aplicam-se não só à forma como vemos imagens feitas pelo
homem, mas também à forma como percebemos as imagens naturais. A maneira como
percebemos imagens é derivada de três coisas: conhecimento, história e escolha.
Berger define que ...uma imagem é uma visão que foi recriada ou reproduzida”33.

32

GOMBRICH, Ernest Hans. Arte e ilusão: Um estudo da psicologia da representação pictórica; tradução Raul
de Sá Barbosa e revisão da tradução Monica Stahel. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007, p. 98.
33
BERGER, 1972, p.9.
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Pode ser tanto uma pintura, como uma escultura, ou uma fotografia obtida por meio da
câmera e suas reproduções, seja em papel ou em meios digitais. Também pode ser uma visão
criada pelos descendentes da fotografia: o cinema, o vídeo, etc., tudo isso é imagem, e cada
imagem incorpora um olhar. Elas são produtos de olhares, seja do pintor, do escultor e do
fotógrafo, profissionais ou amadores. E também dos observadores da imagem. Embora Berger
use exemplos icônicos de imagens como pinturas e fotografias, suas reivindicações podem ter
a mesma aplicação para a natureza. À medida que experimentamos o mundo natural, temos que
fazer a mesma escolha do que olhar e interpretá-lo com base no nosso conhecimento pessoal e
na compreensão da história como faríamos ao olhar para uma imagem feita pelo homem. A
visão de Berger sobre a percepção de imagens nos ajuda a entender melhor o mundo em que
vivemos, tanto natural como artificial
Para Berger, de 1500 a 1900, as pinturas à óleo foram a principal fonte de imagens
visuais da sociedade ocidental, mas foi ultrapassada pela fotografia, que se tornou a grande
provedora no século XX. E ganhou mais força nas primeiras décadas do XXI.
O pintor expressa o seu olhar por meio dos traços na tela, os quais reproduzem a imagem
que ele viu na natureza e reprocessou em seu próprio corpo, fornecendo a sua visão particular
da coisa ou da pessoa. Já um escultor, olha o bloco de mármore à sua frente e planeja
minuciosamente arrancar dele o corpo que lá está preso. Uma imagem torna-se um registro de
como X viu Y. 34
E o fotógrafo, em que o senso comum nos diz, que ele apenas registra mecanicamente
uma visão existente, também vai compor a fotografia com seu olhar. A fotografia é a arte da
seleção e consequentemente da exclusão de elementos diante do fotógrafo.
Uma analogia que podemos fazer com as imagens que a humanidade colecionou ao
longo dos tempos e que usa para entender suas mudanças.
A fotografia teve um papel preponderante em levar as imagens às pessoas. Antes da
fotografia, as pessoas tinham que ir a um museu, viajar a uma localidade se quisessem conhecer
determinado quadro, escultura, igreja. Hoje, as imagens invadem nossos computadores e não
precisamos sair de nossas salas para conhecer o mundo. Mas com o surgimento da câmera,
essas imagens perderam um importante aspecto ligado ao simbólico. Ao ver determinada obra
de arte via fotografia, destrói-se um importante elemento ligado ao “entorno’ da obra.35
34

BERGER, 1972, p.10.
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura; tradução
de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Editora Brasiliense, 2012.
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Perdemos significados, no sentido em que conhecemos apenas a obra, sem ver a “moldura” que
seria a igreja, ou o museu, etc.

Quando a câmera reproduz uma pintura, ela destrói a singularidade de sua imagem. Como
resultado, seu significado muda. Ou, mais exatamente, seu significado se multiplica e
fragmenta em muitos significados36

Quando vemos a imagem de Mona Lisa em nosso computador em nossa sala, um novo
significado é criado. Diferente entorno, diferente ambiente. E quanto mais reproduções dela
ocorrem, outros significados são criados para aquela imagem. A sociedade de consumo se
apropriou das imagens como objetos a serem consumidos de maneira contundente, perdendo
os significados originais e ganhando outros.
No caso de Che Guevara, a sociedade de consumo capitalista, transforma o líder
comunista em camiseta.

Montagem do autor com foto de Che Guevara (fotografia de Alberto Korda - 1960) disponível em
https://www.smithsonianmag.com/travel/iconic-photography-che-guevara-alberto-korda-cultural-travel180960615/ e imagem do rapper americano Jay Z.
Disponível em http://www.thekongblog.com/2013/04/thejay-z-che-guevara-t-shirt.html
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BERGER, 1972, p.19.
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Analisando a fotografia, que se casou perfeitamente com o pensamento positivista do
século XIX, por ser uma imagem mecanicamente obtida, “sem” a intervenção subjetiva do
cientista ou observador, que antes necessitava registrar em papel, com seus lápis, fazendo uma
intervenção do que estava vendo. O processo de obtenção de uma fotografia foi entendido como
mais um fruto das ciências e que reforçava a objetividade que o pensamento do século XIX
queria demonstrar em várias disciplinas, pois ela registraria a realidade de maneira precisa.
Como Sontag37 afirma, a fotografia pode até mostrar que algo aconteceu, mas sempre haverá o
elemento humano do fotógrafo fazendo escolhas:

Uma foto equivale a uma prova incontestável de que determinada coisa aconteceu. A foto
pode distorcer, mas sempre existe o pressuposto de que algo existe ou existiu, e era
semelhante ao que está na imagem.38
Porém, apesar da presunção de veracidade que confere autoridade, interesse e sedução a
todas as fotos, a obra que os fotógrafos produzem não constitui uma exceção genérica ao
comércio usualmente nebulosos entre arte e verdade. Mesmo quando os fotógrafos estão
muito mais preocupados em espelhar a realidade, ainda são assediados por imperativos de
gosto e de consciência.39

Ao selecionar, o que será fotografado, o fotógrafo acrescenta sua subjetividade. No caso
da pintura, sabe-se que o trabalho é uma representação do artista e que ele pode dar o seu toque
pessoal, mesmo que seja uma pintura hiper-realista. Já na fotografia acredita-se, como senso
comum, que ela é a melhor técnica ou forma de retratar a realidade. Isso sem considerar as
possibilidades técnicas de manipulação das imagens. Já no século XIX, existiram processos de
alteração das fotografias. Isto sem considerar os recursos técnicos de photo shop atuais, que
podem alterar completamente a imagem original. Mas a manipulação sempre ocorreu, desde os
primórdios. A fotografia também permite a manipulação das imagens, suas técnicas
possibilitam que o profissional crie cenários, molde uma situação ou recupere uma cena que já
passou, mas que não foi capturada no momento exato. A chamada encenação.
Um dos grandes exemplos disso é a tomada do Reichstag pelos russos na Segunda
Grande Guerra, uma fotografia do ucraniano Yevgeny Khaldei, que trabalhava para o exército

37

SONTAG, Susan. On photography. New York: Picador, 1977.
SONTAG, 1977, p.5.
39
SONTAG, 1977, p.6.
38
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vermelho. Como não havia uma foto do momento exato da ocupação da sede do parlamento
germânico no dia 30 de abril de 1945, a situação foi encenada no dia 2 de maio, com o objetivo
de glorificar um momento tão importante para a história. A foto serviu aos interesses de
propaganda do Partido Comunista Soviético, para elevar o moral do povo da URSS, depois de
anos de guerra.

Foto de Yevgeny Khaldei, A bandeira vermelha sobre o Reichstag, Berlim 1945.
Imagem disponível em https://gowinther.com/2015/08/12/as-5-fotografias-mais-marcantes-da-segunda-guerramundial/

Imagens afetam e refletem o curso da história humana. Elas mostram como a natureza
humana é mutável. Sociedades descartam imagens que elas mesmo criaram, quando não são
mais necessárias. Um exemplo disso são as imagens utilizadas pelo Stalinismo, quando
fotografias oficiais “perdem” alguns de seus personagens na medida em que não servem mais
ao Regime e são eliminados: literalmente, da vida política, e também dos documentos que são
as fotografias, para não comprometer o passado dos poderosos. Os apagados “tornam-se não
pessoas”. 40

40

SIEGELBAUM, Lewis. Building Stalinism 1929-1941. In: Russia: A History, edited by FREEZE, Gregory.
New York: Oxford University Press, p.315.
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O desaparecimento de Nikolai Ezhov (foto da inauguração do Canal Moscou Volga com Stalin. 1940.
Imagem disponível em:
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/34/2d/c0/342dc0b469cf2f8cf974b6ac5f43c150.jpg

Uma manipulação de imagens que ficou conhecida nos Estados Unidos durante o
julgamento de O. J. Simpson41 foi a capa da revista Time. Quando O.J. foi preso, as autoridades
policiais tiraram uma foto dele. Essa mesma foto foi reproduzida em vários veículos da mídia
americana. Duas das revistas semanais mais importantes dos Estados Unidos publicaram essa
mesma foto na capa. Mas a revista Time, diferentemente da Newsweek que utilizou exatamente
a foto como tinha sido tirada pelos policiais, “trabalhou” essa foto. A Time escureceu a pele de
O. J. Simpson. A revista foi acusada de racismo e de querer mostrar que o O. J. era mais negro
do que a realidade, assumindo que ao ter uma cor escura poderia representar o mal e
consequentemente ser culpado de matar a esposa e um amigo dela, ambos brancos. A
manipulação de imagens pode servir aos mais diversos interesses e ideologias.
41

Orenthal James "O.J." Simpson é um ex-jogador de futebol americano e ator americano. Em 1995 foi acusado
do assassinato de sua ex-mulher Nicole Brown e de seu amigo Ronald Goldman.
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Capas da Revista Time e Newsweek mostrando O. J, Simpson preso.
Imagem disponível em http://www.newsweek.com/battle-brand-x-63485

Sem considerar as inúmeras possibilidades obtidas com os sistemas digitais, onde
podemos criar “pessoas” que nunca existiram na realidade, mas que podem ser geradas em
nossos computadores. Um exemplo dessa utilização pode ser assistido no trabalho do artista
Chris Jones de 2014 no artigo, Gráficos do futuro: designer cria rosto fotorrealista em 3D:

Parece que o limite entre realidades fictícias geradas por meio de computador e aquelas
criadas às custas de gravações feitas com atores de carne e osso está em crise. Fato é que
imagens fotorrealistas têm sido criadas aos montes por designers especializados em
desenvolver animações – de acordo com Richard Huddy, técnico da AMD, gráficos de
altíssima qualidade poderão ser gerados por jogos de computadores dentro de cinco anos.
Tornada pública por meio do YouTube, a novidade da vez diz respeito a mais uma amostra
o que o futuro aparentemente reserva ao universo gráfico. Criado pelo artista Chris Jones,
o busto do personagem “Ed” aparece animado em um impressionante vídeo.42

42

Matéria disponível no site Tecmundo. Publicado em 02 OUT 2014.
https://www.tecmundo.com.br/computacao-grafica/63889-graficos-futuro-designer-cria-rosto-fotorrealista-3dvideo.htm
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A semelhança com um ser humano é impressionante, mas ao longo do vídeo, podemos ver o
choque de Ed, ao perceber que ele não é “real”.

E Ed começa a ser descontruído para mostrar como foi feita sua programação digital.
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Montagem do autor. Imagens de Ed disponíveis em https://youtu.be/HjHiC0mt4Ts

Como o artigo nos informa, esse trabalho foi realizado em 2014 com o objetivo de servir como
base para a elaboração de video games cada vez mais realistas.
No mundo líquido43 que vivemos tudo é fluído, embaralhado e fugaz. As fotografias
perderam seu elemento sólido, o papel, para ganhar os pixels das telas de aparelhos eletrônicos
digitais. As fronteiras entre o real e o imaginário, nas fotos e em vídeos está cada vez mais se
dissipando. As pessoas sabem que uma imagem pode ser real ou ficcional. Hoje, as imagens
criadas pelas tecnologias digitais têm maior relação com a pintura do que com a fotografia.
Realidade vira ficção. Ficção vira realidade. O uso das imagens digitais tem ajudado a dissipar
a autoridade da fotografia como fonte de verdade.
O site Deviant Art44 é um portal para as pessoas postarem seus trabalhos de arte. Ele
conta com uma área de conteúdo chamada Photomanipulation (manipulação de fotos), onde
existem vários exemplos de alterações digitais: qualquer coisa que o ser humano possa criar e
transformar. Na minha pesquisa sobre os novos padrões do corpo do homem, pude analisar
muitas das imagens presentes no site. Algumas delas são claramente exageradas, mas muitas
deixam dúvidas sobre se aquele corpo existe mesmo. Mostro alguns exemplos.

43
44

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida; tradução Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
Disponível em Deviant Art: https://stenir.deviantart.com/art/Nike-527019746
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Um corpo hipermanipulado.
Imagem disponível em https://www.deviantart.com/art/Bull-20-588928969

Um excesso de músculos que torna o corpo exagerado e desproporcional. A
transformação manipulada alcançando o objetivo do seu criador. Um corpo que não é real. Mas
a imagem é real. Ela existe. Nós vemos. E ela está circulando na internet, tendo contato com as
pessoas. Influenciando, agradando ou causando horror.
Já a foto a seguir pode gerar dúvidas. Este corpo existe mesmo?

40

Abaixo, podemos ver que também se trata de uma manipulação que altera o tamanho dos braços
e a protuberância genital. A imagem do corpo também foi manipulada. Esse corpo também não
existe. Mas sua imagem, sim. A imagem do atleta americano fotomanipulado vai circular pelo
planeta vendendo um corpo mais musculoso do que o real. Sua presença no mundo está
passando uma mensagem para as pessoas.

Imagem modificada digitalmente: antes e depois.
http://visitor26.deviantart.com/art/Muscle-Morph-B-A-102-640979594

Em paralelo, com a discussão: “será que essa imagem é real ou manipulada? ” Existe
uma outra questão que tratarei nesse trabalho. Será que esse corpo é natural? Um corpo
trabalhado apenas com exercícios, disciplina e boa alimentação versus um corpo “melhorado”,
“bombado” com o uso de esteroides. As duas dúvidas coexistem no imaginário das pessoas e
afetam o comportamento para obter determinado tipo de corpo. Os padrões corpóreos se
estabelecem muitas vezes com imagens manipuladas que passam a ser vistas como os cânones
de beleza e de sucesso. Esse assunto será tratado em maior detalhe no Caderno 3.
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1.1.2 Imagens como produtoras de significados ideológicos

Em uma sociedade saturada de imagens como a nossa, a propagação das imagens reforça
vários mitos. A propaganda em uma sociedade de consumo é uma poderosa ferramenta
ideológica calcada em imagens. Elas explicitam e cristalizam o que é belo, o que é desejável e
como a vida deve ser vivida. A televisão e as revistas no século XX e as redes sociais no século
XXI reforçaram os valores do zeitgeist. Inclusive o que era socialmente desejado e o que não
deveria ser mostrado. Por exemplo, as noções de como deveria ser uma família. Eu
pessoalmente trabalhei com a marca de margarina Doriana, nos anos 80 e provavelmente ajudei
a reforçar o mito da família feliz. Utilizando e reforçando imagens. Com pai, mãe e dois filhos.
Em alguns comerciais aparecia um cachorro. Depois de um tempo começaram a surgir críticas
a esse modelo e apareceu o termo, “Família de Comercial de Margarina”, ou “família Doriana”
um conceito que era muito diferente da realidade, onde existem diversos arranjos de famílias.
Portanto, eu ajudei a reforçar esse mito de família heterossexual branca, perfeita, colaborando
a criar um sentimento de não pertencimento para quem estava à margem, em muitas das famílias
que não se encaixavam nesse perfil.

“Só faltou o cachorro para chamar de Família de comercial de Doriana”
Imagem da internet: http://www.leticiawolff.fot.br/blog/book/familia-poletto-♥/
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Um dos aspectos mais importantes da ideologia, é o fato de as pessoas acharem
determinado assunto, normal, natural. Para Marx e Engels, a ideologia é conceito com várias
facetas que pode ser resumido em

Conjunto de ideias que procura ocultar a sua própria origem nos interesses sociais de um
grupo particular da sociedade.
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Ao ocultar a origem e interesse, mantém a cortina das reais intenções daquele
pensamento específico e de quem será beneficiado por ele. É algo que existe naturalmente na
sociedade e que todos devem seguir, sem contestar. Ao viver em sociedade, nós vivemos em
ideologias e as representações visuais são veículos utilizados para expressar seus conceitos.
As ideologias utilizam as imagens para fortalecer suas mensagens. Tanto regimes totalitários
como democráticos têm utilizado as imagens para materializar suas ideias.
Como exemplo, podemos citar o nazismo que utilizou as imagens produzidas por Leni
Riefenstahl46 nos filmes encomendados por Hitler, “O Triunfo da vontade” (1935) e
“Olympia” (1938), para valorizar a grandiosidade germânica e vender a ideologia de
superioridade ariana, fruto da organização, responsabilidade e disciplina do povo alemão.

Imagens do filme Olympia de Leni Riefenstahl
disponível em https://youtu.be/yDzX81vACRI

45

LOWY, Michael. Ideologias e ciência social: elementos para uma analise marxista. São Paulo: Cortez 1985,
p.12.
46
Helene Bertha Amalie "Leni" Riefenstahl (1902 - 2003) foi uma cineasta alemã do período nazista, renomada
por sua estética. Caiu no ostracismo depois do final da guerra, dedicando-se à fotografia.
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Além do cinema, o nazismo utilizou o trabalho do escultor Arno Breker47, que valorizou
o ideal do corpo nazista, inspirado nos conceitos clássicos greco-romanos. As imagens serviram
para criar a aura de superioridade perante os demais povos e transmita-la aos alemães como
uma “ideia natural”. A glória do Reich.

Montagem do autor com imagens de 'Bereitschaft’ (Prontidão) Arno Breker
Imagem disponível em http://www.germanartgallery.eu/upload/hdk%20breker%20readiness.jpg

Na Itália fascista de Mussolini, a edificação chamada de Foro Itálico, faz uma ligação
entre o passado e o presente, pela representação de atletas como se fossem deuses romanos
tornando à vida no século XX. Uma recuperação do tempo glorioso do Império Romano, agora
sob o comando do Il Duce.

Foro Itálico, Roma.
Imagem disponível em https://br.pinterest.com/pin/318840848593690439/
47

Arno Breker (1900 – 1991) escultor alemão que apesar de seu talento, foi criticado por ter colaborado com o
nazismo.
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1.1.3 Imagens icônicas

As imagens têm um grande poder ao longo da história. Na Idade Média, quando poucas
pessoas sabiam ler, as imagens tinham o poder de identificá-las ou ao seu grupo (heráldica). Na
sociedade contemporânea, as imagens são capazes de influenciar as pessoas de maneira direta.
Algumas imagens passam a ser consideradas icônicas. Seu valor não tem nada a ver
com o mercado da arte, mas sim pelo fato delas captarem um momento único ou representarem
uma pessoa que provoca significados para as pessoas. E que alcançarão grande visibilidade e
impacto na sociedade. Algumas serão icónicas por representarem um momento político, e
funcionarão como propaganda a favor ou contra. Outras serão icônicas por expressar um
momento especial, até emocional na vida das pessoas. Serão reproduzidas na mídia online ou
offline e também em objetos que ajudarão a propagar a mensagem.
Um exemplo é a imagem The sailor kiss do fotografo Alfred Eisenstaedt48. Essa foto
passou a representar o fim da II Grande Guerra Mundial e a felicidade que dominou a América
com a volta ao período de paz e o sentimento de vitória.

The sailor kiss, de Alfred Eisenstaedt (1945)
Imagem disponível em http://www.huffpostbrasil.com/entry/iconic-kissing-sailor-photo-sexual-assault-notromance_n_1941127

48

Alfred Eisenstaedt (1898- 1995) foi um fotógrafo e fotojornalista de origem alemã.
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Uma imagem poderosa que foi utilizada por outros artistas e em propagandas. O artista
brasileiro Kobra49 fez um grafite em Nova York:

Imagem disponível em
https://ssl.c.photoshelter.com/img-get/I000096afWMGu8N0/s/880/704/Kobras-Kiss.jpg

Virou estátua em San Diego, Califórnia:

Imagem disponível em
http://ireport.cnn.com/blogs/ireport-blog/2012/02/24/kissing-couples-pain-at-the-pump-the-best-of-ireport-thisweek

49

Eduardo Kobra (1976 -) é um artista brasileiro. Começou sua carreira como pichador artístico, depois se
tornou grafiteiro e hoje considera-se um muralista.
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E foi parodiada na propaganda da marca Diesel de jeans, utilizando foto de David Chapelle: 50

Disponível em http://collections.vam.ac.uk/item/O92551/kissing-sailors-poster-la-chapelle-david

Quem vê a foto do marujo beijando a enfermeira, pode pensar que eles eram namorados.
Mas o marujo George Mendosa estava bêbado comemorando a rendição dos japoneses no
Pacífico e agarrou a enfermeira Greta Friedman na rua. Eles nem se conheciam.51 Mas a
imagem ganhou o mundo e foi utilizada como um símbolo em várias aplicações como
demonstração de um grande amor. Hoje, essa história, de um homem agarrar uma mulher e
forçar um beijo, receberia outros significados, como um exemplo de violência contra a mulher.
E receberia outro tipo de atenção, inversa ao que teve no passado.
Em 2015, o problema dos refugiados sírios entrando na Europa alcançou um outro
patamar quando a foto do menino Aylan Kurdi, morto afogado ao tentar chegar na praia de
Bodrum na Turquia, sensibilizou o mundo de maneira dramática, alterando discursos dos
líderes europeus diante da comoção gerada na mídia tradicional e nas redes sociais.

50

David LaChappelle (1963 -) é um fotógrafo americano, conhecido por suas imagens inusitadas, coloridas e
polêmicas.
51
http://www.huffpostbrasil.com/entry/iconic-kissing-sailor-photo-sexual-assault-not-romance_n_1941127
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Imagem disponível em
http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2015/09/02/por-que-publicamos-a-imagem-do-meninosirio-afogado.htm

A decisão de publicar ou não a foto foi amplamente discutida pelos veículos de
comunicação. Eu escolhi o texto publicado no Portal de notícias UOL que defende sua posição
e mostra a importância que uma imagem pode ter na sociedade:

A notícia é relevante e merece destaque. Mas a imagem forte deveria estampar a primeira
página do UOL, acessada por milhões de pessoas todos os dias? Nossos usuários deveriam,
sem qualquer aviso prévio, ser impactados pela foto? Nós entendemos que sim. A decisão
de hoje não foi fácil. Além de jornalistas, somos pais, mães, filhos, tios. E as fotos nos
comovem profundamente. Provavelmente seremos acusados de sensacionalismo e de busca
por audiência fácil - quando o cenário mais provável é que a imagem espante as pessoas
em vez de atraí-las. Mas o jornalismo existe para informar. E palavras não descreveriam
com a força necessária a dimensão da tragédia em curso na Europa e Oriente Médio. Não
nos compete suavizar a realidade, mas sim retratá-la com precisão. 52

52

Disponível em portal uol 02/09/2015. http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimasnoticias/2015/09/02/por-que-publicamos-a-imagem-do-menino-sirio-afogado.htm
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A fotografia foi tão impactante que muitas pessoas fizeram outros tipos de
representações visuais com base na fotografia que percorreram o mundo nas redes sociais,
mostrando o poder de propagação das imagens começo do século XXI. Virou um símbolo do
sofrimento do povo sírio e dos horrores da guerra e teve um papel mais importante do que os
vários artigos escritos sobre a questão anteriormente.

Montagem feita pelo autor com base em várias imagens publicadas nas redes sociais.

Podemos fazer um paralelo entre a foto de Aylan Kurdi com a foto da menina Phan Thi
Kim Phuc correndo nua atingida por Napalm durante a Guerra do Vietnã que mostrou o que os
Estados Unidos estavam fazendo no sudeste asiático nos anos 1970. E que colaborou para uma
mudança da opinião pública americana com relação ao conflito.

Phan Thi Kim Phuc, por Nick Ut, Associated Press.
Imagem disponível em: http://time.com/4485344/napalm-girl-war-photo-facebook/
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Imagens têm um papel transformador na nossa sociedade: afetam, emocionam, causam
indignação, provocam pensamentos e geram mudanças. Geram sentidos e significados.
O ato de ver e interpretar é uma prática individual, mas também social. Dependendo do
momento, de quem vê a imagem, onde ela está sendo mostrada: espaço público ou privado, as
interpretações podem variar.
Baudrillard

53

descreveu o final do século XX como o período em que as imagens se

tornaram mais reais do que a própria realidade, um tipo de hiper-realidade em que a simulação
tomou o lugar da reprodução e da representação. Assim, a fotografia passa a ser, por exemplo
matéria prima para a recriação de novas imagens. Pinturas e esculturas conhecidas serão
retrabalhadas para gerar novos sentidos, utilizando a força de outras imagens que possuem um
notório conhecimento. Acontece um desaparecimento do sentido original da obra, mas surge
um novo significado nas mãos do criador pós-moderno.
Mas na pós-modernidade existe um sentimento que tudo já foi feito ou produzido
anteriormente. E assim existe uma preocupação em criar o novo, mas também refazer o que já
foi realizado, remixar, apropriar de imagens já conhecidas, fazer pastiches.
O artista brasileiro Fernando Carpaneda se encaixa bem nesse pressuposto pósmoderno: utilizou como inspiração a escultura icónica “The Age of Bronze” de Rodin para criar
seu trabalho chamado “Punk Rodin”. A ideia era subverter o padrão de arte com algo mais
visceral. Nessa peça o homem com ereção segura um coração, com outros tantos no chão ao
seu redor, metáfora da fragilidade das relações de nosso tempo. Carpaneda, utilizou seus
próprios pelos e cabelos para realizar esse trabalho.

53

BAUDRILLARD, Jean. Simulacra and Simulation; translated by Sheila Faria Glaser. Michigan: The
University of Michigan, 1994.
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Montagem realizada pelo autor. The Age of Bronze” - Rodin (1877)
Musée Rodin – Paris. Foto do autor. Punk Rodin – Carpaneda (2014) disponível em
http://www.carpaneda.com/sculptures-.html

Punk Rodin em detalhes.
Imagem disponível em http://www.carpaneda.com/sculptures-.html
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Mudanças ocorrem com a representação do corpo. Ele que sempre esteve presente nas
galerias e museus, passa a conviver com uma clara estética pornográfica, para gerar reflexões
e chocar os públicos mais conservadores.
A exposição Made In Heaven do artista plástico Jeff Koons54 na Galeria Tate de Londres
no início dos anos 1990 teve enorme repercussão em função do foco de suas obras. Mostra
Koons e La Cicciolina, atriz pornô e sua esposa mantendo relações sexuais, explicitamente.
Reproduzo trecho de uma crítica sobre a exposição que define bem "embaralhamento" cultural
presente no pós-modernismo e que a obra de Koons se encaixa perfeitamente:

Made in Heaven de Jeff Koons, domina a exposição através da escala das obras, a
obscenidade calculada e grandeza “trashy”. Com imagens do artista copulando com La
Cicciolina, impressas em tela em tintas de óleo esmaecidas, seus órgãos genitais
digitalmente aprimorados, vistos em um gigantesco plano de estilo pornô, a instalação se
centra em uma escultura tamanho natural do casal com sexo manchado com poeira de
carvão. As esculturas de vidro do casal com posturas do Kama Sutra compõem a sensação
como se Versalhes encontrasse “Neverland” de Michael Jackson com um toque de barroco
mexicano. Deve ser ridículo; é ridículo. Mas incorpora a arrogância megalómana de seu
momento dos anos oitenta, em termos tão espetaculares, que dificilmente se sente datada.55

Imagens de Made in Heaven, Jeff Koons (1990)
http://surpriseiloveyou.com/jeff-koons-greatly-misunderstood-genius/

54

Jeff Koons (1955 -) escultor, pintor e ilustrador americano.
Disponível em http://www.theartsdesk.com/visual-arts/pop-life-art-material-world-tate-modern. Minha
tradução.
55
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Mas cada vez mais, uma vasta parte da produção cultural e a geração de imagens é feita
não só pela indústria de entretenimento, como a TV, revistas, jornais e galerias/museus.
A proliferação das imagens no mundo digital, tem substituído ou impulsionado o papel
das imagens que vemos nas ruas, fazendo críticas sociais ou espalhando poesias ou
pensamentos. Quando Banksy56 grafita algo, imediatamente a imagem corre o mundo pela
internet. Isso ajuda a “turbinar” a visualização da imagem.

Cristo Consumista de Banksy.
Imagem disponível em http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=44311&IDCategoria=253

E uma crescente parte tem sido produzida por “amadores”. Ou seja, nós mesmos. Hoje,
as pessoas usando seus computadores, smart phones, são geradores de imagens e também são
veículo para propagar as mensagens. Tão logo, recebemos um material interessante: pode ser
uma foto ou um vídeo queremos compartilhar nas redes sociais. Com isso, criamos uma
percepção positiva de nós mesmos. Se eu posto algo descolado, diferente e alcanço muitas
“curtidas”, me destaco no mundo. Quanto mais curtidas eu alcanço mais me considero aceito
pela sociedade. Vivemos em um mundo em que as pessoas competem por ser “curtido”.
Atualmente “ser curtido” é um sinônimo de aceitação social. Um sinal de sucesso e de
popularidade. Você passa a ser fonte de coisas interessantes e descoladas. Que merecem ser
propagadas. Mesmo que essa aceitação, dure 15 segundos de fama, e não mais os 15 minutos
mencionados por Warhol.57

56

Banksy é o pseudônimo de artista de rua britânico, cujos trabalhos em estêncil são facilmente encontrados nas
ruas do Reino Unido e em várias cidades do mundo.
57
Frase famosa do artista americano Andy Warhol: "No futuro, todo mundo será famoso por 15 minutos".

53

1.1.4 O olhar: reflexos do poder

Desde sua origem, a fotografia teve um papel primordial no funcionamento dos
discursos sociais. Ela serviu tanto para registrar os progressos da medicina e biologia, quanto
para tentar controlar o comportamento dos indivíduos pelo Estado, especialmente na questão
criminal.
Essa questão continua até os dias de hoje. Em setembro de 2017, a Universidade de
Stanford por meio de dois de seus membros, Michael Kosinski e Yilun Wang publica o artigo
Deep neural networks are more accurate than humans at detecting sexual orientation from
facial images58,
Kosinski e Wang demonstram que as ferramentas de inteligência artificial são capazes
de descobrir se uma pessoa é homossexual com a análise de uma foto na internet. Apenas uma.
O estudo mostrou que as chances de acerto são de 81% para homens e 74% para mulheres. Se
o número de fotos analisadas subir para cinco, a probabilidade de acerto pula para 91% para
homens e 83% para mulheres. Comparativamente com as taxas de acerto feitas por pessoas que
não ultrapassa 61% para homens e 54% para mulheres.
Eles utilizaram uma técnica da inteligência artificial chamada de "Deep Neural
Networks", um software de reconhecimento facial. Essa técnica foi aplicada sobre uma amostra
com mais trinta e cinco mil imagens de homens e mulheres publicadas em um site de
relacionamentos dos Estados Unidos, no qual as pessoas autodeclaravam sua orientação sexual.
Como limitação do estudo foram consideradas apenas fotos de pessoas brancas. Também não
considerou pessoas transexuais e nem bissexuais, o que pode alterar os resultados
significativamente.
Ao ler o artigo, a primeira ideia que veio à minha mente foi que as teorias de Cesare
Lombroso (1835-1909), Alphonse

Bertillon (1853-1914) e Francis Galton (1822-1911)

estavam retornando ao século XXI, com o auxílio das técnicas dos computadores modernos.
Lombroso desenvolve na década de 80 do século XIX, a chamada antropologia criminal, que
busca determinar com base nos traços do rosto, se o sujeito é perigoso, sua origem racial e
social e a existência de uma animalidade do homem criminoso.59

58

O artigo está disponível em:
https://docs.google.com/document/d/11oGZ1Ke3wK9E3BtOFfGfUQuuaSMR8AO2WfWH3aVke6U/edit#
59
COURTINE, Jean-Jacques; HAROCHE, Claudine. História do rosto: exprimir e calar as emoções (do século
16 ao começo do século 19); tradução Marcus Penchel. Petrópolis: Editora Vozes, 2016, p.243.
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Nessa época acreditava-se numa suposta correlação entre a aparência, as virtudes e os
vícios dos indivíduos, uma certeza na cultura ocidental desde a antiguidade. E que poderia ser
mostrada de maneira científica com o uso da fotografia, que geraria uma imagem técnica e
codificada dos traços das pessoas. No século XIX, essa crença foi fundamentada pela biologia
que, a partir dos anos 1850, delegou à fotografia o papel de legitimar as teorias de
correspondência entre os traços visíveis no corpo e as atitudes mais secretas dos indivíduos,
podendo antecipar ou predizer se tal pessoa poderia ser ou não um perigo para a sociedade. Ao
estabelecer que a fotografia era a representação do real, ela passa a ser um instrumento no
auxílio das ciências. Lombroso, passou a ser reconhecido mais por esse aspecto no mapeamento
de criminosos60.

Os tipos de criminosos apontados por Lombroso baseados em características físicas.
Disponível em http://crimescandalspectacle.academic.wlu.edu/the-male-born-criminal-2/

60

LOMBROSO, Cesare. O homem delinquente; tradução de Sebastião José Roque. São Paulo: Ícone, 2007.
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Mas seus estudos também foram usados para mostrar as características de genialidade
de líderes como Napoleão e Garibaldi, utilizando suas máscaras mortuárias.61

Máscara Mortuária de Napoleão Bonaparte
Disponível em http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Resultados/noticia/2013/06/mascara-mortuaria-denapoleao-e-arrematada-por-us-264-mil-em-leilao.html

Outro expoente que explora as marcas no corpo como indicadores de identificação é
Alphonse Bertillon, que cria em 1882, a identificação antropométrica em que “ele mostra que
seis ou sete medidas ósseas efetuadas com rigor e conforme um procedimento fixo são o
bastante para marcar um indivíduo”.62
A polícia francesa já utilizava a fotografia para fichar os criminosos e possuiria mais de
60 mil fotos nos anos de 1870.63 Mas essas fotografias não seguiam nenhum padrão e estavam
guardadas de maneira desorganizada não permitindo identificar de maneira eficiente os
criminosos. Bertillion estabelece os métodos de obtenção das imagens mostrando como deveria
ser a padronização dessas imagens. Ele estabelece a separação entre a tomada fotográfica do
retrato burguês e o retrato policial, esse último deveria eliminar os fatores de variabilidade de
61

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870 1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 69.
62
CORBIN, Alain. O segredo do indivíduo. In: PERROT, Michelle (org.) História da vida privada: da
revolução francesa à primeira Guerra; tradução Denise Bottman (partes 1 e 2) e Bernardo Joffily (partes 3 e 4).
São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p.432.
63
CORBIN, 1991, p. 432.
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uma foto para outra, tanto pela influência do fotógrafo como o as circunstancias em que a foto
seria tirada:
Em função disso, são estabelecidas diretrizes que deveriam uniformizar as condições de
iluminação do gabinete fotográfico e a distância entre o operador e o modelo. Este ocupava
uma cadeira deliberadamente desconfortável, cujo objetivo era forçar o sujeito a se
posicionar a coluna vertebral no centro do espaldar. Um mecanismo de rotação complexo
permitia fotografa-lo de frente e de perfil, conservando a mesma escala de redução. Havia
uma razão precisa para essas duas tomadas. Enquanto a apresentação frontal corresponde
ao que há de mais reconhecível no rosto de um indivíduo, a visão de perfil garante a
abolição de qualquer contingência expressiva, por remeter à representação morfológica
mais precisa e mais informativa: o contorno da cabeça não se modifica com o passar do
tempo.64

Bertillon usando sua própria técnica de pose. disponível em
http://www.independent.co.uk/news/science/man-who-invented-the-mug-shot-the-ground-breaking-work-ofalphonse-bertillon-10057215.html

Bertillon organizou os arquivos de imagem da polícia francesa de maneira científica,
chegando perto de cumprir o sonho permanente do século XIX de criar uma vasta coleção de
imagens. Uma verdadeira enciclopédia dos tipos humanos.

64

FABRIS, Annateresa, Atestados de presença: a fotografia como instrumento científico. Locus, Revista de
História, v. 8, n. 1 (2002) p. 32 disponível em https://locus.ufjf.emnuvens.com.br/locus/article/view/2438
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A metodologia de Bertillon continua até hoje sendo aplicada nos retratos policiais de todo o
mundo como mostro nas imagens a seguir:

Montagem do autor: Lee Harvey Oswald e David Bowie.
No momento de seu fichamento na polícia, utilizando a técnica de Bertillon.
Imagens disponíveis em https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth338382/
e https://www.yahoo.com/news/david-bowie-mugshot-marijuana-rochester-150029295.html

Seus estudos sobre identificação antropométrica colaboraram para as teorias que viam
a criminalidade como um fator de degeneração, em que tendências inatas do indivíduo eram
expostas pela pressão da sociedade moderna.
Francis Galton, pai da datiloscopia65, avança ainda mais na meta de identificar as marcas
corporais dos desvios:

Partindo do pressuposto de que havia um conjunto de traços fisionômicos comuns aos
criminosos, Galton justapõe imagens de diversos indivíduos de modo a obter uma fusão
visual baseada em caracteres médios de um determinado grupo [...]
O que Galton consegue, de fato, é uma imagem sintética, a um só tempo artificial e real.
Artificial, por retratar um sujeito cuja existência, não é mais isolável. Real, por provar o
indemonstrável, por impor a “verdade” do tipo criminosos, fruto da constância estatística
(média) e da idealização.66
Galton começa a criar os chamados composites, os retratos compósitos, que criam
imagens ideais de criminosos, por apresentarem estatisticamente certas características físicas

65
66

Processo de obtenção das impressões digitais.
FABRIS, 2002, p.34.

58

que os identificariam como perigosos à sociedade. Ele antecipa um possível comportamento
futuro de criminosos, baseado nas características corporais dos indivíduos.

Exemplos de retratos compósitos para utilização na área criminal (Francis Galton, 1869)
Disponível em http://faceresearch.org/images/examples/avg/galton_example.jpg
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Os retratos compósitos de Galton não diferem em nada dos atuais composites criados
por Kosinski e Wang para identificar pessoas homossexuais e heterossexuais, apenas que esses
últimos foram realizados usando uma base maior de dados e tecnologias de geração de imagens
sofisticadas.

Os retratos compósitos de Heterossexuais e Homossexuais segundo Kosinski e Wang (2017)
http://faceresearch.org/images/examples/avg/galton_example.jpg

A ideia de que determinados comportamentos podem ser mapeados por características
físicas continua presente nos dias de hoje com a ajuda de poderosos algoritmos matemáticos e
técnicas de computação. A inteligência artificial contemporânea apresenta a capacidade de
gerar tipos ideais de análise com as quais Lombroso e Galton jamais sonhariam em seu tempo.
Os impactos desse estudo estão focados na sua dimensão ética. Com todo o perigo da má
utilização desses instrumentos, por governos totalitários ou outras organizações de ódio a
determinados grupos, não apenas os homossexuais. Uma outra faceta da polêmica do estudo da
Universidade de Stanford é que reforçaria o conceito de que a orientação sexual é dada pela
natureza, antes do nascimento, não sendo uma opção do indivíduo, o que suporta a afirmação
de vários grupos, mas também sofre oposição de outros.
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1.1.5 Reflexos do corpo: representações do homem e da mulher

Berger mostra que a representação do homem é radicalmente diferente das imagens
criadas para a mulher. Ele realiza uma análise da sociedade a partir de pinturas na era de ouro
da pintura à óleo, ou seja, do século XV ao século XIX, mostra os quadros europeus que
apresentam com grande frequência e regularidade os Nus (Nudes)
As imagens masculinas estão relacionadas com o poder, mostrando as possíveis ações
do corpo do homem. Um poder que pode ser apresentado em suas várias facetas,
principalmente o físico, moral, heroico, econômico e sexual. O que ele pode fazer pelas
mulheres, pela família, pela pátria. Já a presença das mulheres é expressa pelas próprias
atitudes para com ela. O que ela pode ou não fazer para ela própria.

Os homens atuam e as mulheres aparecem. Os homens olham as mulheres. As mulheres
veem-se sendo olhadas. Isso determina não só a maioria das relações entre homens e
mulheres, mas ainda a relação das mulheres entre elas. O fiscal que existe dentro da
mulher é masculino: a fiscalizada, feminino. Desse modo, ela vira um objeto – e mais
particularmente um objeto da visão: um panorama.67

Os corpos nus femininos são pintados como se as mulheres estivessem à disposição
dos desejos de quem olha, principalmente os homens. As mulheres se mostram, olham para o
pintor e posteriormente para o espectadores que miram as telas. Estão lá para serem vistas e
desejadas. Os corpos dos homens continuam a atuar como Deuses em ação, como soldados e
comandantes nas batalhas. Apesar de existirem alguns casos de nus masculinos, a grande
recorrência dessa categoria, nesse período, é ligada à exposição do corpo feminino.
Como exemplos de pinturas com representações de corpos masculinos, fui buscar o
quadro O Juramento dos Horácios de Jacques-Louis David68:

67

BERGER, John. Ways of Seeing. London: BBC and Penguim Books, 1972, p.47.
Jacques-Louis David (1748 - 1825) foi um pintor francês, o mais característico representante do
neoclassicismo. Controlou durante anos a atividade artística francesa, sendo o pintor oficial da corte francesa e
de Napoleão Bonaparte.
68
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O Juramento dos Horácios (1784) - Jacques–Louis David
Imagem disponível em http://2.bp.blogspot.com/-mis3Lm3xqI/VMKZpw616PI/AAAAAAAAB_A/QvawI6Pty0c/s1600/o%2Bjuramento%2Bdos%2Bhoracios.jpg

Os homens aparecem prontos para a guerra. Para a ação. As mulheres lamentam as
possíveis consequências.
Berger mostra alguns exemplos de óleos que mostram a mulher como um objeto
visual. Gostaria de me fixar no tema mitológico, o Julgamento de Páris que foi utilizado por
vários artistas. Páris foi escolhido para escolher qual das três deusas era a mais bonita: Hera
(Juno), Afrodite (Vênus) e Athena (Minerva) premiando-a com o pomo de ouro. Na pintura
de Rubens69 do século XVII vemos a cena. Além de serem mulheres, elas eram deusas e
permitiram que um simples mortal as julgasse, um domínio masculino claro, independente da
condição de ser mortal. A passagem mitológica além de mostrar que mesmo as deusas,
teriam uma posição fútil ligada a vaidade, um território em que as mulheres deveriam se ater
(ficar lindas para seus homens) para que eles pudessem admira-las, classificar e julgar a
beleza. Os concursos femininos de beleza começaram com Páris e chegam aos nossos dias.

69

Peter Paul Rubens (1577 - 1640) foi um artista flamengo. Ele é considerado o artista mais influente da tradição
barroca flamenga. As composições altamente carregadas de Rubens referem aspectos eruditos da história
clássica e cristã.
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O Julgamento de Páris, de Peter Paul Rubens (1636–1639)
Disponível em ttp://www.versoseuniversos.com.br/versos_e_universos_da_arte/artes_d_alma/rubens/11.jpg

Utilizo as ideias Berger, que faz uma analogia com esse modo de ver a mulher que ainda
ocorre nos dias de hoje, fiz uma comparação do quadro de Ingres70, A Grande Odalisca, com a
imagem de uma mulher nua em revista masculina. Em ambos os casos, a mulher olha para
diretamente para o observador, primeiro o pintor e ou fotógrafo e depois todos os seus possíveis
espectadores. Oferecendo sua feminilidade como visão a ser consumida pelo público.

Montagem feita pelo autor baseado nas referências de Berger.
Imagens disponíveis em http://losviajesdeaspasia.blogspot.com e
http://www.vibrantnudes.com/mpl_studios.php
70

Jean-Auguste Dominique Ingres (1780 – 1867), mais conhecido simplesmente por Ingres, foi um celebrado
pintor e desenhista francês, atuando na passagem do neoclassicismo para o romantismo. Foi um discípulo de
Jacques–Louis David. É considerado um dos mais importantes nomes da pintura do século XIX.
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No processo de construção dessas imagens, temos o artista (pintor ou fotógrafo) como
o dono e autor daquela imagem que será construída. A mulher será um objeto no processo de
construção. No passado, por exemplo Dürer 71 acreditava que o “nu ideal” deveria ser
construído usando como modelo, as melhores partes de várias pessoas72. Ou seja, ele criava
um indivíduo que seria a soma das melhores partes de vários indivíduos. O processo não é
muito diferente das técnicas de photoshop, empregadas atualmente, onde as “imperfeições”
são corrigidas no computador.
O processo de objetificação feminino não é um acontecimento que ocorre só na
sociedade consumista do século XX, é bem mais antigo. O que veremos é que esse mesmo
processo irá ocorrer com o corpo masculino, de maneira contundente no século XX e continua
a ocorrer no século XXI.

Montagem do autor, baseado em Berger Ways of seeing,
Em uma referência atualizada dos olhares para o corpo do homem. Imagens disponíveis em
http://schonmagazine.com/schon-29-palette/ e https://br.pinterest.com/pin/198791771030044146/?lp=true

A partir dos anos 1970 e principalmente nos anos de 1980, temos um olhar semelhante
dirigido ao corpo do homem. A propaganda teve um papel fundamental, destacando o trabalho
do fotógrafo americano Bruce Weber73 para a marca de cuecas (underwear) da Calvin Klein.
Weber utilizou uma estética homoerótica para mostrar o corpo do homem, como um objeto de

71

Albrecht Dürer (1471-1528) foi um gravador, pintor, ilustrador, matemático e teórico de arte alemão.
Influenciou vários artistas do século XVI no seu país e nos Países Baixos.
72
CLARK, Kenneth. O Nu: Um estudo sobre o ideal em arte; tradução Ernesto de Souza. Lisboa: Editora
Ulisseia, 1956.
73
Bruce Weber (1946 -) é um fotógrafo de moda americano e cineasta ocasional. Ele é mais conhecido por suas
campanhas publicitárias para Calvin Klein, Ralph Lauren, Pirelli, Abercrombie & Fitch, Revlon e Gianni
Versace, bem como seu trabalho para Vogue, GQ, Vanity Fair, Elle, Life, Entrevista e Rolling Stone
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desejo.

Especialmente para dois públicos, os gays e as mulheres que tradicionalmente

compravam essas peças para seus maridos e filhos. Começa uma alteração dos papeis
tradicionais relacionados à representação do corpo masculino. Os homens também passam ser
olhados como as mulheres o foram por séculos. Olhados com prazer e desejo, seja por outros
homens ou pelas mulheres, que passam a ser tanto o objeto como o sujeito do olhar para o corpo
do homem. Desde o final dos anos 1980 e começo dos anos 1990, os homens começam a
“aparecer” como Berger tinha se referido às representações das mulheres.
A pornografia gay influenciou e ajudou a mudar os códigos de representação. Vários
artistas, fotógrafos de moda começaram a lançar para o mainstream uma nova forma de olhar
o homem, na sociedade de consumo. Se o expediente serviu durante anos para vender produtos
para as mulheres, para que elas ficassem mais bonitas, atraentes, o mesmo não poderia
acontecer na indústria de produtos masculinos? Se a propaganda utilizou imagens de mulheres
que remetiam às pinturas, onde apareciam se oferecendo aos seus espectadores, as referências
oriundas para a fotografia vieram da referências clássicas, principalmente do corpo presente
nas esculturas greco-romanas. O homem aparece, mas como um herói pronto a receber os louros
da vitória. Uma foto marcante dessa mudança da representação masculina, pode ser atribuída a
essa foto de 1982, feita por Bruce Weber para a marca Calvin Klein, mostra o modelo brasileiro
de origem tcheca, Tom Hintnaus, atleta olímpico de salto com vara do time olímpico americano.
Hintnaus tinha dupla cidadania. Essa foto foi apontada pela revista American Photographer
como uma das 10 fotos que mudaram a América. Um marco na representação do homem como
objeto sexual. E a maneira como até então as campanhas publicitárias vendiam cuecas nos
Estados Unidos.

Um dia em 1982, o mundo despertou e descobriu que o sexo tinha mudado. A mensagem
estava estampada em cartazes e em revistas na forma de um gato anônimo e bronzeado,
indiscretamente posando uma cueca do branco mais puro. Um anuncio de Calvin Klein
produzido por Bruce Weber. ”era o ponto alto, o pináculo da liberação sexual,
principalmente para os homens”, diz a curadora Diana Edkins. ” Mudou o que a
propaganda poderia ser e o que poderia mostrar a partir de então” nessa imagem, que foi
feita em Santorini, Grécia, Weber fez os homens o ponto focal da atenção sexual; pela
primeira vez, eles eram vendidos como objetos sexuais e não como os pilares do sustento da
família ou figuras de autoridade. O real impacto resulta do apelo da imagem: mulheres
gostaram do que viam e os homens também – gays e heterossexuais. Esqueça John Wayne.
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Nos anos de 1980, nós finalmente descobrimos o que existe entre um homem e sua
Calvin.74

Anúncio da Calvin Klein com modelo Tom Hintnaus. Foto de Bruce Weber. (1982)
Imagem disponível em https://br.pinterest.com/pin/289567451023619839/?lp=true

74

American Photographer, Janeiro 1989. Disponível em
https://books.google.com.br/books?id=VWA1KadpoV8C&pg=PA34&dq=American+Photo+jan+1989&hl=en&
sa=X&ei=2PrBT3sGKeH4gThv7TvCQ&redir_esc=y#v=onepage&q=American%20Photo%20jan%201989&f=false. Minha
tradução.
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Cartaz gigante no Times Square. Nova York, 1982.
Disponível em https://br.pinterest.com/pin/240098223860245478/

A imagem se tornou icônica mundialmente e o “anônimo Tom Hintnaus”, conforme
definido da revista American Photographer, ficou frustrado pela notoriedade obtida. Ele teria
dito ao jornal The Los Angeles Times75:

“Eu trabalhei tão duro para ser o melhor saltador de vara do mundo e acabei sendo mais
conhecido por vestir cuecas”

75

Disponível em https://iconicphotos.org/2010/06/26/ck-tom-hintnaus/
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1.1.6 Reflexos do corpo: Propaganda

Se analisarmos propagandas ao longo dos tempos, vemos imagens da família perfeita,
do corpo perfeito, do comportamento perfeito. Ao olhar para essas imagens, as pessoas
normalmente não pensam nas maneiras como elas podem afetar quem as vê. Desde uma criança
ao brincar com a Barbie76 ultra magra, ao adolescente que joga um vídeo game, a mulher que
folheia a revista no consultório do dentista ou um casal que vê um filme pornô. Essas imagens
têm o poder de afetar nossas autoimagens. E normalmente essas imagens mostram um universo
idealizado que vai gerar um padrão de beleza para a sociedade. “Quero ser igual a Barbie. Quero
ser forte como o ator Zac Efron, quero ter a boca da atriz Angelina Jolie. Preciso ter um peito
maior. ”
A propaganda fala a linguagem da transformação. Uma marca nada mais é do que uma
promessa77. Ao comprar ou usar determinada marca, as pessoas poderão alterar algo em suas
vidas, sempre para melhor. As campanhas explicitamente ou implicitamente mostram que algo
no presente “não está bem”, mas com a marca x , o futuro será melhor. Esse ‘Não está bem”
tem relação direta com a insatisfação dos consumidores com algo em suas vidas. Pode ser
lembrado, ou então pode ser criado/reforçado.
A propaganda mostra situações que sendo diferentes da vida comum das pessoas,
explicitam a insatisfação. Ela mostra que cada um de nós pode se transformar. Transformar as
nossas vidas comprando algo que vai nos auxiliar nesse processo de metamorfose. De crisálida
à borboleta. Ela nos persuade, mostrando os exemplos de pessoas felizes que consomem esse
produto e que por meio desse consumo, alcançam a felicidade. Nesse processo, ficamos com
inveja dessas pessoas. Queremos ser iguais a elas.
Propaganda é sempre sobre o futuro. O que acontecerá com você se consumir tal
produto ou serviço. “Se você usa essa marca, vai conquistar todas as mulheres do mundo”.
“Se você usar esse carro, o mundo olhará você com outros olhos. “ “Com essa roupa, você
ficará com aparência mais respeitável”. Como a propaganda cria o sentimento de inveja

76

A boneca Barbie foi criada por Ruth Handler para sua empresa Mattel em 1959 nos Estados Unidos.
Os críticos da boneca dizem que apresenta uma imagem corporal irreal para as meninas, apontando para o
grande peito de Barbie, cintura fina, pernas longas, pele branca e cabelos loiros. Em 2015, novos modelos foram
introduzidos abarcando vários tipos corporais femininos próximos da realidade.
77
“A marca é uma promessa, a grande ideia, as expectativas que residem na mente de cada cliente sobre um
produto, serviço ou empresa. Branding é sobre fazer uma conexão emocional. " Alina Wheeler. Disponível em
https://www.vincerecomunicacao.com.br/blog/vivendo-design/a-importancia-de-uma-marca/
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daquelas pessoas fantásticas nos anúncios e comerciais na televisão, as pessoas passam a
pensar. Eu quero ser igual a aquela pessoa, ou viver aquela situação. Serei mais feliz, serei
mais aceito. Ideias que não pensamos conscientemente, mas no fundo de nossas mentes, estão
presentes. E mais do que comprar coisas apresentadas nas peças publicitárias, queremos ser
iguais às pessoas apresentadas nessas imagens. A propaganda não ajuda apenas a vender
produtos e marcas. Ajuda a vender estilos de vida. Ajuda a vender regimes políticos. Ajuda a
vender valores. Ajuda a vender os corpos idealizados que chamam nossa atenção nos
anúncios, outdoors, comerciais. A inveja não é apenas de posse, em querer ter aquela coisa. A
inveja é querer ser aquela pessoa.

O propósito da propaganda é fazer o espectador ficar insatisfeito com seu presente modo de
vida. Não com o modo de vida da sociedade, mas com seu próprio modo de vida dentro da
sociedade. Ela oferece a ele uma melhor alternativa do que ele próprio é.78

Gerar insatisfação com o carro que possuem, com seu próprio estilo de vida, como as
pessoas te tratam, e a insatisfação com seu próprio corpo. Mas a propaganda de uma marca,
promete resolver essa insatisfação, resolvendo o seu problema. Esse processo ocorre pelo
sentimento criado de sucesso das pessoas nas propagandas e os consumidores passam a invejalas. Inveja dos lugares que estão inseridas, dos seus corpos perfeitos e pela felicidade que as
pessoas mostram para a câmera.
Se uma pessoa tem necessidade de sentir mais esportiva, pois vive uma rotina sedentária,
basta usar Nike, “dar uma volta no quarteirão” que já se sente como uma maratonista. 79 Se quer
mostrar que é preocupado com a natureza, utiliza somente cosméticos da Natura e se sente
como defensor do planeta. São várias situações onde a promessa da marca traz a compensação.
As marcas criam relacionamentos com as pessoas e funcionam como apoio para resolver suas
insatisfações, ou para mostrar uma imagem idealizada.
A marca vende uma promessa, mas também reforça preconceitos. Atualmente, é muito
comum as marcas colocarem pessoas de várias etnias nas suas campanhas. No atual ambiente
que vivemos, se uma marca colocar só pessoas brancas e loiras em sua propaganda, será
criticada por ser racista. As marcas querem evitar essas imagens, primeiro para evitar as
patrulhas, e segundo, não querem perder potenciais consumidores.
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BERGER, 1972, p.142.
Ver o artigo de Nizan Guanaes Nike é um estilo e uma visão de mundo (02/05/1944) em
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/5/02/dinheiro/14.html
79
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Na sociedade de consumo, as marcas colaboram para criar a própria identidade das
pessoas. As pessoas utilizam as marcas para expressar os valores que desejam mostrar à
sociedade. Isso se dá as vezes de maneira consciente outras vezes isso está no inconsciente.
A propaganda vende a ideia de que uma pessoa se transforma em um tipo específico de
pessoa comprando e usando determinada marca. Por isso, as empresas se preocupam muito com
um aspecto importante na sua construção: a Personalidade da Marca80. As empresas utilizamse de determinados tipos de pessoas (e corpos) para atrair os consumidores. Como a marca é
uma promessa futura de realização de um desejo, a utilização desses corpos ajuda a atingir o
“eu ideal”. Todos nós temos um “eu atual” que muitas vezes não nos agrada, por não seguir os
padrões que vemos nas propagandas. E ao usar determinadas marcas que carregam essa
imagem, essa personalidade fica mais próxima do meu ideal. Voltando ao exemplo, das cuecas,
um homem ao comprar um produto que mostra um “rapaz sarado”, ao usar esse produto, pode
se achar mais sexy, mesmo que não tenha aquele corpo. Ou, ao usar e não ficar feliz com o
resultado, aumentar a sua insatisfação consigo mesmo. E não com a marca. “A culpa é minha.
Estou gordo, fora de forma. Tenho que resolver isso”. A pessoa entra em um processo de culpa,
causado pela distância entre o seu “eu atual” e o seu eu “ideal” (criado pelas imagens que o
rodeiam na sociedade, e que as marcas via propaganda propagam)
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Ver o artigo de Jennifer Aaker Dimensions of Brand Personality disponível em
http://knowledge.skema.edu/courses/MIBGM145/document/academic_articles/AAKER_brand_personaliy.pdf?c
idReq=MIBGM145
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Montagem do autor baseado em imagens disponíveis em: http://www.buzzfeed.com/copyranter/real-menunderwear-ads#.exnAY1gOQ

Ao usar uma cueca do Empório Armani, o consumidor pode se sentir o próprio Cristiano
Ronaldo. Isso poderá fornecer mais autoconfiança ao exibir o seu corpo para os outros: na
academia ao se trocar, ou no quarto com outra pessoa, ao se despir. A marca ajuda a se
aproximar o “eu atual” do “eu ideal”.
O corpo do homem idealizado: forte e musculoso passa a ser objeto de consumo. Mesmo
em situações em que o produto não exige sua presença, algumas empresas querem associar sua
imagem às representações desses corpos para chamar atenção e buscar diferenciação perante
marcas concorrentes.

71

Marca de Molhos de Salada Kraft.
Imagem disponível em http://www.adweek.com/news/advertising-branding/hunkvertising-objectification-menadvertising-152925

Montagem feita pelo autor com propagandas da vodca Absolut e o produto de limpezaVanish.
Imagens disponíveis em http://adage.com/article/news/absolut-hunk-story-a-wildly-successful-productplacement/38094/ e http://www.sonoticiaboa.com.br/category/colunistas-de-noticias-boas/andreafassina/page/14/
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1.2 REFLEXOS DE IMAGENS SOBREVIVENTES

Abraham Moritz Warburg, mais conhecido como Aby Warburg nasceu em 1866 em
Hamburgo, Alemanha. Filho de uma rica família judia, dona de banco, ele como primogênito
deveria ser o sucessor natural de seu pai à frente dos negócios. Mas o seu interesse natural era
por arte e os livros. Aby negociou com seu irmão, que passaria os negócios da família para ele,
em troca disso desejava ter recursos disponíveis suficientes para comprar os livros que
desejasse. Foi assim que surgiu a Biblioteca Warburg, que contava com mais de 70 mil livros
quando de sua morte em 1929. Foi em torno dessa biblioteca que outros teóricos da história da
arte como Panofsky, Saxl e Gombrich tiveram contato com as ideias de Warburg. Mas enquanto
Panofsky, mais conhecido por formular os conceitos da iconologia, estava preocupado em
entender o conteúdo representado em uma certa imagem, Warburg estava interessado nas
questões da psicologia da imagem. Ele desejava conhecer as formas que as imagens assumiam
e suas transformações ao longo dos tempos.
Um dos pilares defendidos por Warburg está presente na sua tese de Doutorado (1893)
sobre o artista renascentista Sandro Botticelli e o quadro o Nascimento de Vênus e A Primavera
(1484–1486)81. Nesse trabalho, Warburg mostra o seu interesse na questão da existência
contínua das formas que resurgem de tempos em tempos. Analisando as imagens de antigos
sarcófagos greco-romanos e duas obras de Botticelli, Warburg constata que as formas clássicas
do movimento continuaram a viver e teriam chegado ao Renascimento italiano.
Nas palavras de Warburg em 1893:

É possível traçar, passo a passo, como os artistas e seus conselheiros reconheceram "o
antigo" como um modelo ... e como eles se voltaram para fontes antigas sempre que formas
acessórias - as de vestuário e de cabelo - foram representados em movimento. Pode-se
acrescentar que esta evidência tem seu valor para a estética psicológica, na medida em que
nos permite observar, dentro de um milênio de trabalhos artísticos, um sentido emergente
do ato estético de "empatia" como determinante do estilo. 82
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WARBURG, Aby. Histórias de fantasmas para gente grande: escritos, esboços e conferências; tradução
Lenin Bicudo Bárbara. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 27 - 86.
82
WARBURG, 2015, p. 27.
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Montagem do autor : O nascimento de Vênus e A primavera de Sandro Botticelli.
Galleria Del Uffizi, Florença- https://www.uffizi.it

Montagem do autor baseada em Warburg: desenho de Sarcófago com imagens de Aquiles em Esquiro.
(Woburn Abbey- Reino Unido) e A Primavera de Botticelli (Galleria del Uffizi - Itália.)

O que chamou a atenção do olhar de Warburg foi o enfático foco dado por Botticelli aos
movimentos com aspectos inclusive antinaturalistas, o que se mostrava dissonante aos ditames
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da cultura renascentista vigente que prestigiava a busca do natural, conforme reforçavam Vasari
e Alberti.83
Uma vez que é certo que, desde o começo do “Quatrocento” a demanda predominante com
relação à representação da figura humana era o da fidelidade à natureza, temos o direito
de considerar qualquer desvio arbitrário com relação a essa fidelidade – seja na repetição
frequente de motivos individuais ou na distorção não natural de um objeto – a
manifestação de desejos insatisfeitos causados pela visão do mundo do período e dirigidos
para um desfrutamento da vida. Devemos descobrir:
Esses traços em qualquer período dado, de forma a estabelecer sua fisionomia histórica. É
necessário investigar se houve qualquer imitação de modelos anteriores.
A produção da arte como parte da vida de uma época.84

Warburg criava a hipótese que haveria uma motivação psicológica para a reutilização
de formas e imagens do passado. Arte e imagens estariam interligadas por uma memória ativa
ao longo dos séculos. As formas poderiam ser percebidas como um elemento reminiscente,
constituindo um elo de ligação entre culturas aparentemente distintas no tempo e no espaço.
Agambem afirma que uma das influências de Warburg foi Tito Vignoli85. Em seu livro
Mito e Scienza, ele defende que para entender os problemas dos seres humanos seria necessária
uma abordagem, que hoje nomeamos como interdisciplinar, que utilizasse os conhecimentos da
antropologia, etimologia, mitologia, psicologia e biologia. Para Warburg, o esforço não era
apenas criar uma história da arte, mas sim uma ciência mais ampla, que ele não conseguiu
definir um nome que a definisse claramente.
Warburg utiliza a expressão Nachleben como um dos conceitos centrais de seu
pensamento. Nachleben tem sido traduzido para o português de várias maneiras: como
“sobrevivência”, “após-viver”, “vida após a morte” e “vida póstuma”86. Utilizarei essa última
forma de tradução nesse trabalho. O conceito, focado na análise da Antiguidade, mostrava que
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MATTOS, Claudia Valadão. Arquivos da memória: Aby Warburg, a história da arte e a arte contemporânea.
Concinnitas, ano 8, volume 2, número 11, dezembro 2007.
84
GOMBRICH, Ernest. Aby Warburg. An Intellectual Biography. Chicago: Chicago University Press, 1986, p.
47.
85
Tito Vignoli. (1829 -1914) foi um filósofo italiano. Professor de antropologia da Real Academia de Ciências e
Humanidades, em 1893, tornou-se diretor do Museu Cívico de História Natural.
Sua obra Mito e ciência (1879), traduzido para o alemão em 1880, influenciou Aby Warburg.
86
Tradução feita por Lenin Bicudo Bárbara para o livro Histórias de fantasmas para gente grande: escritos,
esboços e conferências. São Paulo: Companhia das Letras, 2015
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apesar de morta, ela continua assombrando épocas posteriores e influenciando as formas da arte
de maneira presente. A vida póstuma das imagens pode ocorrer de maneira clara e evidente
para os espectadores, como também pode se apresentar veladamente, discretamente. Em muitos
casos, fica a dúvida, se o processo foi intencional ou não. Uma homenagem aos fantasmas
passados? Ou uma manifestação da memória coletiva dos indivíduos?
A utilização de elementos da Antiguidade não significa que os seus sentidos originais
sejam os mesmos. Existe uma transformação e ressignificação feitas pelo artista. Ele se
apropria das formas dessa memória coletiva da humanidade, mas adiciona um sentido novo e
gera novas interpretações.

...essas formas e linguagens, que se apresentam no domínio da exterioridade – vestidos
esvoaçantes, cabelos ao vento – remetem também ao domínio da interioridade, aos
movimentos e paixões da alma.87
Nachleben, a vida póstuma das imagens pode ser verificada além das obras de Botticelli,
mas em propagandas do século XXI. Os fantasmas da Antiguidade estão nos rondando, com
suas formas. O Pathosformeln de Warburg, formas ou fórmulas de patético, explicaria sua ideia
de transmissão de uma memória coletiva de imagens. Ele apresenta esse conceito em 1905, em
texto apresentado sobre Albrecht Dürer.
Acredito ser importante explicar um pouco mais nesse conceito, pois para as pessoas
que utilizam o português, o termo “patético” tem conotações atuais como ridículo, exagerado.
O termo pathos, tem origem no sentido grego da palavra que define muitas coisas: aquilo que
comove, afeta, que gera empatia, paixão e compaixão até as doenças (patologia). Warburg
caracteriza Pathosformeln, em minhas palavras, como os elementos que possuem a capacidade
de mover os afetos e de suscitar sentimentos ao longo dos tempos.
Samain mostra que Pathosformeln

[...]representa um estado de coisas humanas vivas – composições artísticas ou outras – que
recortam nossas existências, dialogando entre elas e conosco. Composições, arranjos,
combinações, organizações de formas patéticas, das quais não tomamos, necessariamente,
consciência na medida em que se constituíram em um mar de ondas intemporais, que
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WAIZBORT, Leopold. Apresentação in WARBURG, Aby. Histórias de fantasmas para gente grande:
escritos, esboços e conferências; tradução Lenin Bicudo Bárbara. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p.11.
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sobreviverão e que haverão de nos questionar para sempre. Brevemente, uma metaonda
existencial, artística, humanística, filosófica que sustém nossa história, a segura, a molda e
a perpassa.88

Na investigação de Warburg existe uma busca por entender os caminhos que as imagens
fizeram para chegar até os artistas. Como eles travaram contato com elas?

Como as

transformaram, adicionando novos significados? Na procura por essas respostas, Warburg
desenvolveu o Bilderatlas Mnemosyne (mapa de imagens da memória), mais conhecido como
o Atlas Mnemosyne.89 Ou como ele a definiria uma coleção de documentos que se referem à
psicologia da expressão humana.90
Na imagem mostrada a seguir, o chamado Painel B, podemos notar a maneira como
Warburg trabalhava as imagens. Um fundo preto e cópias das imagens91 que compunham uma
síntese do assunto em referência. Nesse caso, ele tem como texto de apoio que ajuda a mostrar
o seu intento:
Diferentes graus de projeção do sistema cósmico no homem. Correspondência harmônica.
Redução posterior para a geometria abstrata, em vez do cosmicamente condicionado.
(Leonardo)

88

SAMAIN, Etienne (Org.). Como pensam as imagens. Campinas: Editora da UNICAMP, 2014, p.60.
Mnemosyne era uma deusa, filha de Urano e Gaia. De sua união com Zeus, teve as nove musas da mitologia
grega. Era a deusa da memória, a divindade que mostrava a infinitude dos seres humanos frente aos perigos do
esquecimento, da velhice.
90
GOMBRICH, Ernest Hans. Aby Warburg: an intellectual biography. Londres: The Warburg Institute, 1970, p.
222. Minha tradução.
91
Atualmente, os estilistas e os editores de moda usam essa técnica para ajudar a criar suas coleções e
determinar os assuntos a serem tratados nas revistas, respectivamente. Esses painéis com várias imagens
relacionadas a um tema recebem o nome de moodboards.
89
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O painel B do Atlas Mnemosyne de Aby Warburg.92

Nas imagens selecionadas, faz-se a síntese de um assunto que permeou os pensamentos
de místicos, religiosos, matemáticos, artistas e homens das ciências desde a Antiguidade até o
Renascimento: o homem como reflexo do macrocosmo e do microcosmo.
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WARBURG, Aby. Atlas Mnemosyne. Madrid: Akal Ediciones Sa, 2010, p. 11.
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A finalidade do Atlas era explicar o processo histórico da criação artística na chamada
Idade Moderna por meio de um amplo repertório de imagens. São no total 66 pranchas93
contendo fotografias que ilustrariam a existência e permanência de valores universais que
seriam transmitidos na forma de imagens. No Atlas o texto escrito tem papel coadjuvante,
mostrando que Warburg desejava realmente criar uma história da arte calcada no visual.
No centro das preocupações de Warburg estava a figura do artista, a psicologia da
criação e o processo de produção de imagem e as ideias que compartilhavam dessa memória
coletiva. Para ele, o processo de criação acontece pela existência de uma dupla memória,
individual e coletiva, que é o lugar onde se cria o espaço do pensamento.94
A memória individual do artista era o campo da ressignificação das formas oriundas da
memória universal dos seres humanos. Para Warburg, as imagens se formariam por influência
dos aspectos psicológicos dos artistas que participavam de um determinado zeitgeist (espírito
do tempo) e transportadas para outras culturas e novamente seriam retrabalhadas em função dos
novos contextos existentes.
Na conferência que participou na Câmara de Comércio de Hamburgo em 1928, Warburg
apresentava o conceito de memória coletiva e a função da criação de sua biblioteca:
..mostrar a função da memória coletiva como força normativa do surgimento de estilos
servindo-se da civilização da Antiguidade pagã como uma constante. As variações da
maneira de “traduzir” vistas no espelho da época mostram as tendências seletivas
conscientes ou inconscientes do momento e deste modo, trazem à luz a psique coletiva que
cria esses desejos e postula esses ideais, testemunhando com seu perpétuo ir e vir da
realização à abstração e vice-versa, as lutas que o homem tem que se livrar para alcançar a
serenidade.95
Segundo Didi- Huberman96, Warburg desenvolveu uma teoria da história baseada não
em uma ordem cronológica, mas sim em imagens portadoras de significados comuns à memória
coletiva, que romperiam com a tradicional linearidade positivista da história.
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Apesar que o Atlas possui numeração até a prancha79, mostrando que existem lacunas na atual coleção que
chegou até nós.
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WARBURG, 2010, p. 138.
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GOMBRICH, 1970, p. 252. Minha tradução.
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DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby
Warburg; tradução Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.
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Essa visão positivista ainda predomina nos dias de hoje na sociedade ocidental e mostra
uma valorização do progresso, da evolução alcançada pelas culturas tanto europeia como a
norte-americana.
O conceito de memória coletiva em Warburg foi muitas vezes associado às ideias dos
arquétipos de Jung. Gombrich considera:
Que as ideias de Warburg na altura da sua doença possam ter sido de alguma maneira
influenciadas pelas teorias de Carl Gustav Jung é uma questão a deixar em aberta. Há de
fato uma sugestiva correspondência entre as concepções de Warburg e as ideias de Jung
sobre os arquétipos e a memória. No entanto, Warburg nunca aludiu às obras de Jung nos
seus apontamentos97
Agamben considera a existência de uma certa semelhança entre o pensamento de
Warburg e as teorias de Jung, mas não concorda que os conceitos se interliguem:
A concepção warburgueana dos símbolos e da sua vida na memória social pode fazer
lembrar a ideia junguiana de arquétipo. O nome de Jung não surge, porém, nas notas de
Warburg. É preciso não esquecer, por outro lado, que as imagens são para Warburg
realidades históricas, inseridas num processo de transmissão da cultura, e não entidades ahistóricas como em Jung. (meu grifo) 98

Atualmente podemos ver imagens sobreviventes como descrevia Warburg nas artes
plásticas, nas propagandas e nos corpos vivos que circulam em nossa sociedade. Os fantasmas
para gente grande como Warburg gostava de se referir a elas estão atravessando nossos tempos
sem cerimônia, sempre em constante movimentos, aparecendo, desaparecendo, ressurgindo.
Samain mostra a vida póstuma da pose da Vênus de Urbino (1538), presente no trabalho de
Manet, Olympia (1863).
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GOMBRICH, 1970, p. 209-210. Minha tradução
AGAMBEN, Giorgio. A potência do pensamento; Ensaios e conferências; tradução Antonio Guerreiro. Belo
Horizonte: Autêntica Editora, 2017, p.120-121.
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Imagem exposta da Olympia de Manet e Vênus de Urbino.
Disponível em https://i.pinimg.com/originals/ac/01/c5/ac01c5e7d334f6a7d428e6a67488badd.jpg

Adiciono ao grupo proposto de imagens, La blanche et la noir (1913) de Félix
Valotton99, que mostra formas similares de expor o corpo feminino: a mulher branca. Mas
alterando a forma e o papel da mulher negra na composição. Valotton ressignificou uma
imagem pertencente à memória coletiva, gerando novos sentidos para a imagem no início do
século XX.

La blanche et la noir (1913) de Félix Valotton
Imagem disponível em https://www.pinterest.fr/pin/81346336997520999/

99

Félix Valotton. (1865- 1925) Pintor e gravurista suíço. Ele foi uma figura importante no desenvolvimento da
xilogravura moderna.
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Inconscientemente ou não, imagens de outros tempos nos assombram no século XXI.
Nos últimos anos ao travar contato com as ideias de Warburg pude observar as vidas póstumas
das imagens que retornam e ganham novos significados na nossa sociedade do consumo. A
propaganda é uma rica fonte para observar a teoria de Warburg. Trago alguns exemplos
relacionados ao tema da minha pesquisa, focados no corpo masculino.
A imagem do Torso de Belvedere100 é uma imagem sobrevivente da Antiguidade que de tempos
em tempos faz uma ponte entre passado e presente. Michelangelo no Renascimento foi afetado
por ela e teria apelido-lhe de Il Divino.
Michelangelo admirava a expressividade da pose que transmitia o sentido da luta interna
de maneira tão elegante. Para ele, esta era uma interpretação perfeita da forma humana:
as proporções, os ossos, os músculos e veias. Ele também ficou fascinado com a
tridimensionalidade da estátua. .... Michelangelo foi abordado várias vezes pelo papa Júlio
II, que perguntou se ele poderia conectá-la com alguns membros protéticos. Todas as vezes,
Michelangelo recusou. O Torso era perfeito como estava, ele explicou, e adicionar a ele só
poderia tirar.101

O Torso de Belvedere. Vaticano. Foto do autor, 2015

100

O Torso de Belvedere, recebe esse nome por estar no pátio do mesmo nome no Palácio do Vaticano. Uma
das poucas estátuas que chegaram aos nossos tempos com a assinatura de seu criador: o escultor grego Apolônio.
101
Disponível em https://www.romaexperience.com/rome-blog/belvedere-torso-vatican. Minha tradução.
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Muitos dos corpos masculinos pintados por Michelangelo na Capela Sistema tiveram
inspiração nessa obra. Inclusive o Cristo na cena do Julgamento Final, onde claramente podese observar a semelhança da forma do abdômen do Torso.

Montagem do autor com o Torso de Belvedere e O Julgamento Final de Michelangelo. Vaticano.

No século XXI, as formas e proporções do Torso de Belvedere retornam para cumprir
sua função de ponte entre a Antiguidade e a sociedade do consumo, como mais uma
reencarnação da sua vida póstuma, colaborando com sua identidade para a marca italiana
Armani que transforma David Beckham em ícone de beleza atemporal.

Montagem com imagens de David Beckham para campanha do Emporio Armani (2008) e o Torso de
Belvedere
Imagens disponíveis em http://www.agrund.com/arquivo/notas/files/2011/05/david-beckham- e emporio-armaniunderwear.jpg e em https://talleresartesplasticas.wordpress.com/2012/11/15/esculturas-del-tallertorso-debelvedere/
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A imagem utilizada em uma campanha de roupas íntimas masculinas, faz clara
referência à estátua de Apolônio. A camisa preta caindo dos ombros de Beckham, cria o efeito
dos braços quebrados do Torso de Belvedere. O corte inferior da imagem, não exibindo as
pernas do jogador britânico mostra a intenção de se assemelhar ao Il Divino.
Nem todas as imagens são tão explicitas na utilização do Pathosformeln, mostrando o
lado inconsciente dessas formas. Um exemplo de vida póstuma está presente na campanha de
perfumes da marca Dolce & Gabbana. Na sociedade de consumo atual, as imagens de ócio e
lazer, remetem ao corpo relaxado com posições para caracterizar esse momento de hedonismo.
São formas do corpo que se encontram presentes em vários momentos da civilização ocidental.
Já foi utilizada na Antiguidade grega na escultura do Fauno Barberini102, que
entorpecido pelo vinho, relaxa seu corpo se entregando de maneira sensual à contemplação. A
disposição em que o corpo se encontra também serve para ressaltar os músculos, especialmente
bíceps, tríceps e abdômen. Se no Fauno Barberini, a genitália está exposta sem censura, o
modelo David Gandy se oferece de maneira mais recatada usando uma sunga branca na
propaganda do perfume Light Blue. Em ambos os casos, Dionísio está presente nos sentidos
provocados pela escultura e pela propaganda.

Montagem do autor com imagens do Fauno Barberini e Campanha do perfume Light Blue de Dolce &
Gabbana. Imagens disponíveis em https://www.pinterest.pt/lellasant60/fauno-barberini/ e
https://designsfever.com/2016/10/31/david-gandy-for-dolce-gabbana-light-blue-2016-campaign/

102

A escultura remonta a cerca de 220 a.C. Já havia sido roubado da Grécia nos tempos romanos e levada para a
Itália. Foi encontrada em Roma em 1624. Pertence à Coleção Barberini da Glyptothek de Munique.
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As duas imagens foram trabalhadas digitalmente para mostrar sua similaridade e
complementaridade:

Imagem disponível em https://i.pinimg.com/originals/29/26/c0/2926c05cde08c5ca5f31d897d22609b8.jpg

Outra vida póstuma que faz ponte entre passado e presente está nas imagens do David
de Bernini no período do Barroco italiano e uma campanha publicitária do modelo brasileiro
Marlon Teixeira para a marca Calvin Klein.

Montagem feita pelo autor com imagem de Marlon Teixeira para Calvin Klein (2010) e o David de
Bernini. Imagem de Marlon Teixeira disponível em https://br.pinterest.com/pin/497788565042709120/ e David
de Bernini, foto do autor, Galleria Borghese (2015)
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A intenção de registrar a ação, os movimentos do corpo aproximam as imagens do
século XVII e XXI. As formas do corpo em ação apresentam não só similaridade do
movimento. Mas também o tipo do corpo apresentado. Tanto David como Marlon são imagens
de jovens torneados e magros. Nada de exageros corpóreos. Um corpo que serviu de inspiração
para Bernini no Barroco italiano para mostrar as formas do corpo em ação para enaltecer a
beleza da Roma e o poder papal da época. E agora, um homem posa de maneira similar para
vender cuecas e sonhos de consumo.
O corpo masculino representado tanto nas artes como nas propagandas pode ser visto
como um representante das imagens de vidas póstumas apontadas por Waburg. Ele se apresenta
constante ao longo dos séculos, reproduzindo uma ideia de beleza desde a Antiguidade clássica,
passando pela idade média, moderna até chegar aos nossos dias pós-modernos. Esse tipo de
corpo não é o único que é apresentado e valorizado na nossa sociedade. Existem muitas formas
presentes, mas com certeza esse é o tipo que permeia as principais fontes de comunicação:
revistas, posters, campanhas publicitárias, comerciais de TV, redes sociais. Ele é uma imagem
que serve de inspiração para os homens que desejam alcançar esse padrão e em muitos casos,
aprisiona os demais que não possuem essa forma.
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1.3 O HOMEM PROPORCIONAL: REFLEXOS DO COSMO

1.3.1 Policleto
Na Grécia antiga, um dos pilares da filosofia era que a natureza, e o próprio homem aí
incluído, era determinada pelo equilíbrio entre as forças opostas e ao mesmo tempo
complementares. Os pensadores de Mileto103, Anaximander (610-546 a.c) e Anaximenes (585528 a.c) expressavam suas ideias nesse sentido. Anaximander afirma que o mundo poderia ser
explicado e entendido pelo equilíbrio de forças opostas: quente/ frio, úmido/seco, mencionando
as características que regulam as estações do ano em ciclos praticamente homogêneos.
Anaximenes completa as ideias da busca da harmonia pela própria natureza mantendo um
equilíbrio necessário para gerar o bem-estar do mundo, assegurando que nenhuma força
predominaria ou ganharia ascendência sobre sua força oposta.104
Essas ideias influenciaram não apenas a cosmologia, mas a medicina e as artes da antiga
Grécia. Na medicina, os tratamentos gregos consideravam o corpo como um conjunto de
oposições, em que os médicos procuravam obter o equilíbrio entre as partes para o bem-estar
do corpo como um todo. Algo parecido com a moderna medicina holística. Segundo Jenkins, o
equilíbrio entre as partes era um dos aspectos fundamentais da sociedade grega antiga e que se
refletiria na própria representação do corpo:

Equilíbrio, ritmo, proporção, harmonia e simetria são a linguagem da antiga medicina
grega, mas também da arte das representações. Isso é imediatamente aparente na estátua
de um jovem parado ou talvez caminhando, conhecida como o “Doríforo” ou o “Portalança”, obra executada ao redor de 440-430 a.c. pelo mestre do bronze Policleto de Argos
(450-420)105
A filosofia de um povo sintetizada em uma estátua que apresentaria o modo de pensar
e agir de uma sociedade. A obra não chegou aos nossos dias. E nem tão pouco sobreviveu aos
perigos representados pelas guerras da Antiguidade. As visões que temos desse trabalho, que
mostra a beleza da proporcionalidade do corpo de um jovem, nos chegou por meio dos escritos

103

Mileto era um dos principais centros da Grécia antiga. Foi destruída pelos persas em 494 a.c.
JENKINS, Ian. Defining beauty: the body in ancient Greek art at The British Museum. London: The British
Museum Press, 2015, p.23.
105
JENKINS, 2015, p. 23. Minha tradução.
104
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dos gregos contemporâneos que viram a estátua e tiveram conhecimento de “O Cânone”
redigido pelo próprio Policleto:
[...] Policleto tinha escrito um livro intitulado “Canon”, hoje perdido, no qual estabelecia
as proporções matemáticas, isto é, “canônicas”, para a figura humana perfeita. Nem é
preciso dizer que essa figura era masculina.106

Policleto entrou para a história como um escultor de imagens masculinas, sendo esse o
principal tema de suas obras: atletas masculinos com proporções idealizadas do corpo. Ele
estava interessado com as proporções matemáticas da forma humana. Cada elemento da
composição do Doríforo foi realizado seguindo medidas com precisão matemática, constantes
no “O Cânone” com as proporções ideais dos humanos, ou melhor do homem. O Doríforo é a
ilustração de seus escritos na representação da simetria ideal entre as partes do corpo.
Se Pitágoras tinha descoberto a relação da matemática com a harmonia da música, Policleto
estabeleceu as medidas para obter a representação perfeita do corpo, colocando-o no centro da
vida grega.
Tobin mostra que o escultor grego utilizou como base para seu trabalho a filosofia e
geometria disponível em seu tempo para compor o corpo ideal estabelecendo regras de
equilíbrio entre as partes do corpo. A partir da falange do dedo mindinho ele estabeleceu as
proporções entre os membros do corpo.

Considera-se que Policleto escolheu uma falange do dedo mindinho, como um módulo
básico para o seu sistema, e depois de estabelecer um comprimento e uma largura para ele
com base em sua observação da natureza, ele o utilizou como um ponto de partida para
determinar todas as proporções da figura humana. Ao aplicar os conceitos mais básicos da
geometria grega - correlação, proporção, simetria - desenvolveu um sistema que usava uma
média geométrica em progressão contínua. O procedimento simples e prático do escultor
não exigiu nenhum cálculo matemático. Ele poderia ser concluído em pouco tempo usando
apenas um pedaço de cordão com nós amarrados nele.107

106

LESTER, Toby. O fantasma de Da Vinci: a história desconhecida do desenho mais famoso do mundo;
tradução José Rubens Siqueira. São Paulo: Três Estrelas, 2014, p.37.
107
TOBIN, Richard. The Canon of Polykleitos. American Journal of Archaeology, Vol. 79, No. 4. (Oct., 1975),
pp. 307-321. Disponível em http://links.jstor.org/sici?sici=00029114%28197510%2979%3A4%3C307%3ATCOP%3E2.0.CO%3B2-P. Minha tradução.
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Os gregos passam a utilizar o corpo humano como um sistema de medição. A ideia já
existia em várias sociedades, com os exemplos: a polegada (polegar), o palmo, o pé, o cúbito
(antebraço) e a braça (a distância entre os dois braços abertos e estendidos), mas os gregos
criam uma maneira sistematizada e padronizada. Como os corpos são diferentes entre si, as
medidas podiam variar de pessoa para pessoa. Policleto codificou essas proporções criando um
modelo do corpo ideal masculino, com proporções exatas entre suas partes.

A medida básica de Policleto: a falange do dedo mindinho.
Disponivel em Disponível em http://links.jstor.org/sici?sici=00029114%28197510%2979%3A4%3C307%3ATCOP%3E2.0.CO%3B2-P

O corpo fruto das proporções: O cânone de Policleto analisado por Richard Tobin.
Disponível em http://links.jstor.org/sici?sici=00029114%28197510%2979%3A4%3C307%3ATCOP%3E2.0.CO%3B2-P
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Na questão da altura do homem ideal, Policleto estabeleceu o cânone de sete cabeças.
A estátua de um homem bem proporcionado deveria seguir a medida equivalente a sete cabeças.
Isso resultaria em um homem, um pouco mais baixo, mas daria robustez muscular ao seu corpo.
Já o escultor Lísipo108 cria o cânone de oito cabeças, o que gera estátuas de homens mais altos
e delgados.

Cânone de Sete Cabeças de Policleto e Cânone de Oito cabeças de Lísipo,
Segundo Loredana Pereira em https://pt.slideshare.net/lorredanapereira/escultura-grega-classica

Ao escrever “O Cânone”, Policleto utiliza o corpo masculino como padrão, como
modelo de medição. Ajuda não só os escultores, mas os arquitetos na construção de edifícios,
templos, cidades. Orienta e explica as técnicas construtivas e fixa regras para obtenção de
resultados superiores para os seus sucessores e ou aprendizes.

Como o médico grego Galeno registraria mais tarde, Policleto havia estabelecido em seus
livros e estátuas “as proporções adequadas das partes como, por exemplo, a de dedo para
dedo, e desses para a palma e a base da mão, dessas para o antebraço, do antebraço para o
braço, e de tudo o mais para todo o restante”. Isso forneceu aos construtores gregos o que
108

Lísipo. Escultor grego do século IV a.C. O escultor preferido de Alexandre, o Grande. Sua obra é
caracterizada por figuras atléticas, de corpos vigorosos e fortes. A dinâmica de suas estátuas é acentuada pela
leveza da musculatura e pela finura das articulações, que dão a impressão de evolução e movimento espacial.
Dava grande atenção aos detalhes e empregava proporções em que a cabeça era relativamente pequena, dando a
impressão de maior altura às figuras.
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eles mais precisavam. Usando esse modelo, produziram entalhes de pedra conhecidos como
relevos metrológicos, que forneciam um padrão uniforme de medição, encarnada na forma
de uma figura humana idealizada. 109

Isso será relevante para que suas ideias se materializassem no Império Romano. Os
romanos valorizavam tudo o que vinha da civilização grega. Para eles, sua cultura simbolizava
um modo de vida desejável: o lazer, as artes, o luxo e a aprendizagem. A arte grega tornou-se
objeto de desejo quando os generais romanos começaram a conquistar as cidades gregas
(começando em 211 a.c.), e retornaram triunfantemente a Roma não com o habitual saque de
ouro e prata, mas com obras de arte.110 Ao travar conhecimento do trabalho de Policleto, os
romanos fizeram réplicas em mármore e não em bronze como a original. São essas
representações que chegaram aos nossos dias. Em seu tempo, Cícero, Quintiliano e Plínio, o
Velho escreveram sobre a beleza e a perfeição do homem proporcional e o legado de
Policleto.111
Uma das estátuas em melhor estado de conservação encontra-se atualmente no Museu
Arqueológico Nacional de Nápoles na Itália.
Esta cópia foi encontrada em Pompéia no Ginásio Samnite, um edifício construído no século II
a. C. Este edifício foi provavelmente a sede de associações juvenis que valorizavam as
características viris de mitos, como por exemplo o herói da guerra de Tróia, Aquiles.112
O Doríforo deveria estar exposto para servir de exemplo do corpo masculino ideal e
inspiração para os atletas em seus exercícios.

109

LESTER, 2014, p.52.
Artigo de Harris, Beth & Zucker Steven disponível em
https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations/greek-art/classical/a/polykleitos-doryphorosspear-bearer
111
Lester, 2014, p.37.
112
Disponível em http://www.museoarcheologiconapoli.it/it/le-collezioni/
110
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O Doríforo.
Cópia romana do bronze perdido de Policleto, Museu Arqueológico Nacional de Nápoles.
Disponível em https://br.pinterest.com/pin/205476801725048368/

Uma cópia moderna em bronze foi desenvolvida pelo escultor alemão Georg Roemer113,
em torno de 1920, que teria usado imagens de vários “Doríforos” espalhadas por museus da
Europa como base para seu trabalho. A estátua estava na Universidade de Munique e sofreu
com os ataques da Segunda Guerra Mundial114, existem controvérsias se realmente esse é o
original de Roeber, ou se o seu trabalho teria se perdido durante a guerra, assim como o trabalho
de Policleto também se perdeu.

113
114

Georg Roemer (1868-1922)
JENKINS, 2015, p. 24.
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Montagem do autor para o Doríforo de Roemer. Universidade de Munique. Alemanha.
Disponível em https://br.pinterest.com/pin/415879346809789653/
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1.3.2 O homem: corpo império

Além dos templos romanos outros elementos ajudavam a propagar a imagem do
Império: moedas e estátuas. Esses elementos sofreram transformações para passar a mensagem
exata que o imperador Augusto desejava. Basta ver a evolução que as moedas romanas tiveram
no intuito de vender a perfeição perseguida por Augusto. Enquanto ele ainda era Otávio115, as
moedas circulavam com a efígie de um homem comum, um rosto que representaria melhor sua
aparência real, mas não o homem poderoso e ousado que Augusto passa a representar quando
se torna imperador em 27 a. C.

Montagem do autor. Evolução da aparência de Otávio depois que se torna o Imperador Augusto. Imagens
disponíveis em http://www.wildwinds.com/coins/imp/octavian/i.html e http://www.reportermaceio.com.br/wpcontent/uploads/2016/03/7.Trajan-gold.jpg

As moedas fornecem a Augusto uma forma de se apresentar aos romanos do mundo
inteiro, pondo sua nova imagem literalmente nas mãos do povo. A casa da moeda, isso é
fácil de esquecer, era uma versão precoce da prensa de impressão e possibilitou a Augusto
um feito que só por equívoco se atribui a Johannes Gutemberg: a distribuição fácil e barata
115

Em a “Vida e o os feitos do divino Augusto”, Suetônio informa que Otávio tinha uma compleição pequena,
mancaria de uma perna, seus dentes eram podres, seu nariz era adunco e seu corpo teria muitas cicatrizes e
marcas de doenças de pele.
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da mesma imagem multiplicada. Augusto e seus partidários compreenderam que as moedas
eram um meio poderoso de transmitir a nova aparência do imperador e de tudo o que isso
simbolizava.116

Da mesma maneira que os políticos atuais que gerenciam a sua imagem para não se
apresentar de maneira negativa aos seus eleitores, Augusto refaz a sua imagem para apresentar
aos cidadãos romanos uma imagem da própria Roma de prosperidade, progresso e poder. Sem
defeitos, doenças, marcas:

Do mesmo modo que Otávio havia refeito seu corpo em uma forma augusta, ele refaria seu
corpo-império. E sua coerência e harmonia proviriam de uma fonte acima de todas: a
forma humana ideal.117

Conhecedor e admirador da arte grega antiga, o próprio Augusto ou seus conselheiros,
tomaram a decisão de espalhar estátuas do imperador pelo amplo território como forma de
propaganda dos seus ideais a partir do ano 27 a.C. O Doríforo de Policleto serviu de modelo,
pois traduzia o padrão grego de perfeição corporal que calhava perfeitamente com os objetivos
de propagação imagética do imperador. Se em seu tempo, poucas pessoas tiveram contato
pessoal com Augusto, foi por meio das moedas e estátuas, que os romanos puderam admirar
seu líder. Uma imagem construída para representar não só o homem, mas Roma. Das estátuas
esculpidas, a mais emblemática é conhecida como Augusto de Prima Porta, atualmente exibida
no Braccio Nuovo nos Museus Vaticanos.

116
117

LESTER, 2014, p.36.
LESTER, 2014, p.36.
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Augusto de Prima Porta118 – foto do autor, 2015.

Apesar de não parecer, ao primeiro olhar, semelhante ao Doríforo, a estátua apresenta
várias similaridades com a obra de Policleto. Segundo Garcia e Huarcaya119, as duas estátuas
seguem o cânone das sete cabeças estabelecido por Policleto:

118

Augusto de Prima Porta é uma estátua do imperador romano Augusto que foi descoberta em 1863 na Villa de
Augusto, Prima Porta, Roma. A estátua, baseada no Doríforo de Policleto do século V a.C., é uma imagem
idealizada de Augusto, foi talhada em mármore e estava na casa de Lívia Drusa, esposa do imperador. Ainda
contém alguns resquícios de tintas douradas, púrpuras, azuis e outras cores com as quais ela foi pintada.
119
GARCIA, Noémi & HUARCAYA, Jorge em https://es.slideshare.net/busumi/augusto-de-prima-porta12997295. Publicado em 19 de maio de 2012.

96

Imagem disponível em https://es.slideshare.net/busumi/augusto-de-prima-porta-12997295.

Imagem disponível em https://es.slideshare.net/busumi/augusto-de-prima-porta-12997295.
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Ambas estátuas seguem o padrão do contrapeso: a pose clássica em que o corpo está
apoiado em um dos pés. Ele descansa seu peso na perna direita e atrasa sua esquerda como se
estivesse dando um passo. É um movimento sóbrio, elegante, clássico. Algumas poses do
Doríforo foram modificadas: a cabeça ergue-se, Augusto olha para frente e para longe, o braço
direito em posição de comando. Por meio do olhar e do gesto, mostra-se o seu controle e
liderança. O espaço na frente da perna esquerda se dobra muito mais para enfatizar o contrapeso
do ideal policlético.
Uma das diferenças entre as duas estátuas é a indumentária militar apresentada em
Augusto de Prima Porta e a nudez do Doríforo. Cheia de simbolismos, a vestimenta apresenta
vitórias dos romanos e divindades romanas:
O peitoral não mostra apenas os partos do Leste (atual Irã), mas também outros povos e
províncias do Sul, Oeste e Norte. Em outras palavras, é um mapa alegórico do mundo
transformado em parte oficial do corpo-império romano.
A estátua tem também dimensões cósmicas. Várias divindades clássicas aparecem no
peitoral, entre elas, no alto, os gêmeos Apolo e Diana, deuses do Sol e da Lua. Os romanos
que vissem a estátua teriam entendido o simbolismo: Augusto e seu corpo-império
espelham a divina perfeição da ordem cósmica.120 (meu grifo)

Imagem de reconstituição do peitoral de Augusto Prima Porta, em cores.
Disponível em https://4.bp.blogspot.com/cKKTGxXUwcw/VwUsquXP71I/AAAAAAAAAJo/xqXCxTbWpNMsLd7P6DhZMAVwD4Kih6cXw/s1600/I
NVIERNO-2015-266.jpg

120

LESTER, 2014, p.39.
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O corpo idealizado de Augusto, baseado em proporções policléticas e recheado de
simbolismo traduzia o pensamento da época: o Cosmo estava refletido no corpo do homem.
Ideia defendida por Vitrúvio. O arquiteto romano Marcus Vitruvius Pollio121 escreveu o
primeiro manual de arquitetura chamado De Architectura, mais conhecido hoje como os Dez
livros de Arquitetura. Influenciado pelas ideias dos escultores gregos, principalmente por
Policleto e seus estudos sobre as proporções ideais humanas, Vitrúvio e seus contemporâneos
consideravam o homem como um exemplar perfeito do Cosmos.

O corpo era o que os romanos chamavam de “minor mundus”: um mundo em miniatura,
projetado e sustentado de acordo com os mesmos princípios exatos do próprio Cosmo.
Assim como o mundo à sua volta, o corpo consistia nos quatro elementos materiais: carne e
ossos (terra), sangue (água), a fonte invisível do calor corporal (fogo) e ar.122

Baseado nos relevos metrológicos e nos cânones estabelecidos por Policleto e demais
artistas gregos, Vitrúvio escreve no livro terceiro De Architectura, um texto que serviria de
guia para a construção de templos e que descreve a figura conhecida atualmente, como “o
homem vitruviano”. Os templos eram fundamentais para Augusto em criar símbolos do poder
romano nas várias regiões conquistadas. Se o Cosmo estava representado no corpo humano,
Roma representaria o corpo do próprio Augusto, um corpo-império.

Era isso o que o Imperador Augusto queria que Roma se tornasse: um corpo-império
perfeito, seu corpo perfeito.123

Vitrúvio une arquitetura e anatomia para explicar como os templos deveriam ser
construídos. Mais uma vez o “homem bem-proporcionado” é a base das medidas para que o
Cosmo esteja espelhado nas construções:

121

Marcus Vitruvius Pollio foi um arquiteto romano que viveu no século I a.C. e deixou como legado a obra "De
Architectura" (10 volumes, aprox. 27 a 16 a.C.), único tratado do período greco-romano que chegou aos nossos
dias e serviu de fonte de inspiração a diversos textos sobre Arquitetura e Urbanismo, Hidráulica, Engenharia.
122
LESTER, 2014, p. 49.
123
MCEWEN, Indra Kagis. Vitruvius: writing the body of Architecture. Cambridge: MIT Press, 2003, p.225298. Minha tradução.
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Nenhum templo pode ser erguido sem simetria e proporção... a menos que obedeça
exatamente ao princípio que relaciona os membros de um homem bem-proporcionado.124

Como o Cosmo é uma entidade complexa e vasta demais para ser entendida
completamente, o homem bem-proporcionado como “minor mundus” serve como padrão e
medida para a construção dos lugares sagrados. Vitrúvio detalha as proporções desse corpo.
Não existem desenhos com essa figura e não é conhecido se Vitrúvio chegou a esboçar esse
corpo. Apenas a descrição escrita chegou aos dias de hoje.

A distância do queixo ao alto da testa, escreveu, deve ser igual à distância entre o punho e
a ponta do dedo médio, e ambas devem ser iguais a um décimo da altura total do corpo. A
distância do peito ao alto da cabeça deve ser um quarto da altura total, assim como a
largura do peito e o antebraço. O pé deve ser um sexto da altura total. O rosto em si deve
ser dividido em terços iguais: o primeiro da base do queixo à parte inferior das narinas, o
segundo das narinas a um ponto entre as sobrancelhas, e o terceiro daí até o alto da
testa.125

Ao valorizar a simetria da perfeição do Cosmos presente no corpo do homem bemproporcionado, Vitrúvio indica a relação com a geometria colocando o homem no centro do
círculo e do quadrado ao mesmo tempo. No centro do mundo. No centro do Cosmo.
Segundo Clark

Há, contudo, um curto e obscuro relato em Vitrúvio que, fosse o que fosse o seu significado
na Antiguidade, exerceu uma influência decisiva na Renascença. No início do terceiro
livro, no qual estabelece as normas para a construção dos edifícios sagrados, anuncia
subitamente que esses edifícios deviam ter as proporções dum homem. Fornece então
algumas indicações sobre as proporções humanas correctas, e afirma seguidamente que o
corpo do homem é um modelo de proporção porque, com os braços ou as pernas
estendidas, se adapta às formas geométricas “perfeitas”: o quadrado e o círculo. 126
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MCEWEN, 2003, p. 195.
LESTER, 2014, p.53.
126
CLARK, Kenneth. O Nu: Um estudo sobre o ideal em arte; tradução Ernesto de Souza. Lisboa: Editora
Ulisseia, 1956, p. 35.
125
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Muito mais do que um estudo de proporções, as recomendações de Vitrúvio embutem
uma filosofia centrada no homem. Seu corpo é o mundo e sua mente é o espirito. Esse corpo e
esse espírito representam a vitória da harmonia contra o caos. Vitrúvio ao descrever esse
homem bem-proporcionado que com braços estendidos formando um círculo abraçava o
mundo, não queria mostrar, apenas, uma lição de anatomia e geometria, mas também um
manifesto político. O Homem Vitruviano como base de todas as medidas do sagrado, nada mais
era, do que a representação de Augusto e seu corpo-império simbolizando a organização e
ordem de Roma.
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1.3.3 De Augusto para Jesus Cristo

Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do Corpo,
que é a Igreja...
São Paulo - Colossences 1.17-18

Com o advento do Cristianismo e o fim do culto aos Deuses dos Romanos, os dez livros
de Vitrúvio não se perderam no passado do Império. Eles continuaram a ser reproduzidos por
monges em seus mosteiros por toda a Europa.

O que os monges no início da Idade Média procuravam em textos antigos eram passagens
que, apesar do contexto pagão em que tinham sido escritas, fornecessem novas maneiras de
conceitualizar o Deus cristão. E no caso do tratado “Dez livros de arquitetura”,
encontraram precisamente o que estavam procurando na descrição do Homem
Vitruviano127

Os monges viram semelhanças entre o papel do corpo do Homem Vitruviano, como
representação de Augusto e de Jesus Cristo. Se os braços abertos do imperador romano estavam
presentes nos templos, agora eram os braços de Jesus crucificado que se apresentam na catedrais
e igrejas medievais, utilizando a geometria como exemplo da genialidade e perfeição de Deus
ao criar o universo. Um corpo que acolhe os fiéis e ao mesmo tempo abraça o mundo.
A Catedral de Santiago de Compostela na Galícia (Espanha) construída entre 1075 e
1128, em estilo românico, na época das cruzadas e durante a Reconquista Cristã, apresenta
planta que sumariza esses ideais de geometria e religião, que remetem ao sofrimento do corpo
crucificado de Cristo. E um dos vários exemplos dos templos construídos na Idade Média que
buscam alcançar a glória de Deus.

127

LESTER, 2014, p.62.
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Montagem feita pelo autor. Catedral de Santiago de Compostela e sua planta.
Imagens disponíveis em https://i.pinimg.com/originals/d5/ea/51/d5ea51c61977ecc1930490144e803277.jpg

Se o corpo do homem era um “minor mundus” para os antigos, uma versão reduzida do
cosmo, pensadores medievais concebem teorias, de que o universo também estaria dentro do
homem.

E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança;
Gênesis 1:26
O astrônomo Júlio Fírmico Materno128, logo no início da adoção do cristianismo como
religião oficial no século I, utiliza o Gênesis como base para reforçar a importância da ligação
do homem ao Cosmo

Deus, o criador do homem, criou sua forma, sua condição e todo o seu quadro material à
imagem e semelhança do Cosmos. Ele fez o corpo do homem exatamente como o corpo do
mundo, misturando os quatro elementos, fogo, água, ar e terra, de modo que a união
harmoniosa de todos eles poderia embelezar o ser humano com essa imitação divina.129

128

Júlio Fírmico Materno. Escritor e astrólogo latino que viveu durante o reinado do imperador romano
Constantino (306–337) e seus sucessores atuando como advogado, astrólogo e apologista do cristianismo
129
STOCK, Brian. Myth and Science in the Twelfth Century. Princeton: Princeton University Press, 1972, p.
205. Minha tradução.
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Esse pensamento claramente inspirado nos gregos e romanos encontrava-se presente
tanto no período medieval como no renascimento europeu. Para entender a questão do homem
como microcosmo é fundamental falar de Hildegarda de Bingen130. Essa monja alemã teria
tido uma visão (1163) que explicita os pensamentos que chegaram ao século XII, vindos da
antiguidade. No seu Livro de Obras Divinas, ela descreve a visão de uma roda gigante, com um
homem ao centro: sua cabeça tocava na parte superior da circunferência e seus pés na parte
inferior. Seus braços estendidos como uma cruz, tocavam a parte à direita e `esquerda do
círculo. O Espírito Santo abraçava toda a esfera, como se abraçasse o cosmo. E a cabeça de
Deus acima e fora do círculo, observava a tudo. Entre os vários símbolos presentes na sua visão,
Bingen explica o papel do homem reforçando o conceito do seu envolvimento com o cosmo e
sua ligação com Deus: na prosperidade ou adversidade, Ele está presente.

Embora ele seja pequeno em estatura, ele é grande por causa da energia da sua alma.
Como tem a capacidade de mover a cabeça para cima e os pés para baixo, ele atinge os
elementos superior e inferior e pode movê-los. As obras de suas duas mãos perfuram tudo,
porque ele tem, pela força do homem interior, a possibilidade de colocar essa capacidade
em execução. À medida que o corpo do homem excede seu coração em tamanho, então as
forças da alma superadas pela sua eficácia para o corpo do homem; e como o coração do
homem está escondido no corpo, o corpo do homem está cercado pelas forças da alma, que
se estendem por toda a redondeza da terra. Assim, o homem crente existe no conhecimento
de Deus e tende a Deus, não só nas preocupações do espírito, mas também nas coisas
mundanas. Ele está imbuído de Deus em todas as suas empresas, prósperas ou adversas e
nelas nunca deixa de manifestar a Deus toda a devoção que dedica a Ele.
Como o homem contempla todo o ambiente das criaturas com os olhos do corpo, então,
pela fé, ele pode ver Deus em todo o lado e conhecê-lo em toda criatura, porque ele sabe
que Deus é o Criador. 131

A visão de Bingen foi concretizada, alguns anos depois de sua morte, em uma ilustração
detalhada na qual além dos elementos já citados, aparece a Monja no canto esquerdo inferior.
130

Hildegarda de Bingen (1098-1179), monja alemã do século XII, mística e profetisa. Pregava publicamente a
reforma monástica, fundou dois mosteiros femininos. Foi proclamada doutora da Igreja pelo papa Bento XVI,
em 7 de outubro de 2012.
131
A versão completa da visão de Hildegarda de Bingen e suas interpretações podem ser encontradas em
http://www.hildegardiana.es/5pdf/libro_obras_divinas.pdf , p. 41 -78. Minha tradução.
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Visão do homem como microcosmo de Hildergarda de Bingen.
Biblioteca Statale de Lucca, Itália.
Imagem disponível em https://br.pinterest.com/AnnElaineCip/art-hildegard-von-bingen/

O caráter místico do homem microcósmico presente na visão de Bingen, mostra o lado
divino como responsável por fornecer a inspiração. A monja não cita nenhuma influência
terrena relativa a essa imagem. Mas a similaridade com as descrições do homem de Vitrúvio e
de outros pensadores medievais132 seguidores do arquiteto são evidentes.

132

Isidoro de Sevilha, Arcebispo de Sevilha (560 -636) e Beda, O Venerável (673-735) monge inglês,
escreveram vários textos sobre o homem como microcosmo, utilizando vários livros da Antiguidade.
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Hildergarda de Bingen fez questão de reforçar o caráter celestial de sua visão, negando
qualquer influência terrena, o que poderia retirar o seu poder místico. No texto inicial de sua
descrição da visão, mostra a ordem de Deus:
Escreva estas coisas, não de acordo com o seu coração, mas, como o Meu testemunho quer,
de Mim, que Sou vida sem começo ou fim, uma vez que não são coisas imaginadas por
você, nem que nenhum outro homem imaginou, mas são como Eu estabeleci antes do
começo do mundo [...]133 (Meu grifo)

Se a inspiração veio dos céus ou dos conhecimentos que a monja poderia ter adquirido
nos mosteiros por meio de leitura de documentos antigos, isso não é relevante. Sua visão
possibilitou a proliferação do conceito da importância do homem como exemplo do
microcosmo nos anos seguintes.
Uma frase da monja Hildegarda de Bingen dita no século XII, me chamou a atenção por
sua similaridade com a do pensamento do cientista Hubert Reeves134 do final do século XX.
Religião e Ciência compartilhando de pensamentos semelhantes, mostrando a relação do
homem com o Cosmo.
Olhai a criatura humana! Pois o homem guarda dentro de si o céu, a Terra e outras coisas
criadas. Ele é uma forma, e dentro dele todas as coisas estão ocultas. (Hildegarda de
Bingen 1150)135

Respondendo à pergunta de Dominique Simonnet, Reeves mostra a convergência dos
pensamentos:
Qual o destino desses átomos que escaparam das estrelas moribundas?
Eles vagam ao acaso no espaço interestelar e se misturam às grandes nuvens espalhadas ao
longo de todas a Via-Láctea. O espaço agora se torna um verdadeiro laboratório químico
[...] A associação do oxigênio e do hidrogênio resultará em água. [...] São os mesmos
átomos que, mais tarde, na Terra, irão combinar-se para formar organismos vivos. Somos
realmente feitos de poeira das estrelas.136 (meu grifo)

133

Disponível em http://www.hildegardiana.es/5pdf/libro_obras_divinas.pdf , p. 27. Minha tradução.
Hubert Reeves (1932 -) é um astrofísico e popularizador da ciência franco-canadense.
135
Lester, 2104, p.57.
136
REEVES, Hubert; ROSNAY, Joel; COPPENS, Yves; SIMONNET, Dominique. A mais bela história do
mundo: os segredos de nossas origens; tradução Albert C. M. Stuckenbruck. Petrópolis: Editora Vozes, 1998, p.
42-43.
134
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A ciência moderna ao afirmar que somos “feitos de pó de estrelas” curiosamente se
alinha aos pensamentos existentes tanto na Antiguidade como na Idade Média, quando os
religiosos escreviam “o homem guarda dentro de si o céu, a Terra e outras coisas criadas”.
Um sinal que religião e ciência não devem se afastar uma da outra, mas se complementarem
em um mundo cada vez mais complexo.
Ciência, religião e a visão do homem como um microcosmo de Bingen foram
representadas no século XX, pelo pintor Salvador Dali no quadro Ascenção de Cristo. Não se
tem informação se Dali se inspirou na visão da monja alemã, para realizar a obra. Mas existem
similaridades. Gala, sua musa, participa do conjunto como Deus, tendo a pomba logo abaixo
representando o Espírito Santo. O corpo de Cristo levita dentro de um átomo, nuclear. Seus
braços não estão mais contidos no círculo, mostram movimento de força, querendo agarrar algo
e se levantar.

Ascenção de Cristo de Salvador Dali (1958)
Imagem disponível emmhttps://www.dalipaintings.com/the-ascension-of-christ.jsp#prettyPhoto[image2]/0/

Tudo isso acima do mundo terreno: pequeno e insignificante. A união da Trindade, na
geometria triangular que se dá pela ligação entre os braços abertos de Cristo: Pai, Filho e
Espírito Santo. Dali disse que sua inspiração para a Ascensão de Cristo veio de um "sonho
cósmico" que ele teve em 1950, cerca de oito anos antes da conclusão da pintura. No sonho,
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que estava em cores vivas e intensas, ele viu o núcleo de um átomo, que vemos no rodeando o
corpo de Jesus, Dali depois percebeu que esse núcleo era a verdadeira representação do espírito
unificador de Cristo.137
Dali já tinha utilizado uma estrutura triangular anteriormente. Em 1951, o Cristo de São
João da Cruz.138 A inspiração para esta forma veio de um desenho do místico espanhol São
João da Cruz, onde Cristo é retratado visto de cima, pelo Pai. Nessa obra, Dali faz referência
direta à fonte de sua inspiração. No caso da Ascenção de Cristo, Bingen e outras representações
de homens microcósmicos não são mencionados.

Montagem feita pelo autor. Desenho de São João da Cruz (feito entre 1574 e 1577) e
Inspiração para Dali no Cristo de São João da Cruz (1951).
Imagens disponíveis em https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_of_the_Cross_crucifixion_sketch.jpg e
https://www.dalipaintings.com/christ-of-saint-john-of-the-cross.jsp

137

Disponível emhttps://www.dalipaintings.com/the-ascension-of-christ.jsp#prettyPhoto[image2]/0/
De longe, o mais popular de todas as obras religiosas de Dali é sem dúvida o seu "Cristo de São João da
Cruz", cuja figura domina a Baía de Port Lligat. A pintura foi inspirada por um desenho, preservado no
Convento da Encarnação em Ávila, na Espanha, e feito pelo próprio São João da Cruz depois de ter visto essa
visão de Cristo durante um êxtase.
138
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1.3.4 Homem Vitruviano é materializado

Muitas tentativas em reproduzir fielmente em traços o Homem Vitruviano foram
realizadas durante a Idade Média até o século XV, quando Leonardo da Vinci139 desenha a
imagem mais conhecida nos dias de hoje. Em torno de 1488, da Vinci estava imbuído de fazer
um levantamento das proporções humanas, na busca da “medida universal do homem”, um
estudo de antropometria e não apenas de anatomia.140 Seu trabalho seria uma continuidade aos
estudos de Policleto e que os construtores gregos usaram em seus relevos metrológicos;
Vitrúvio; os teólogos medievais como Bingen que queriam conectar o corpo do homem,
especialmente Adão e Cristo ao ordenamento celeste. E por último ao trabalho de Leon
Alberti141 um seguidor renascentista das ideias de Vitrúvio que no seu tratado Da estátua,
busca obter o corpo humano ideal. Da Vinci realizou muitos estudos das proporções humanas,
mas preferia ver seus modelos em movimento e não estáticos.
O assunto do corpo ideal estava em voga na Itália renascentista. Na década de oitenta
do século XV, o livro foi divulgado em Roma pela primeira vez, por obra de Frei Giovanni
Sulpicio de Veroli. Vários mestres começam a realizar seus estudos. Estavam tentando
reproduzir a imagem descrita no texto de Vitrúvio. Devo lembrar que durante o Renascimento,
arquitetos, artistas e pensadores estavam maravilhados com as obras da antiguidade. O De
Architectura Libri Decem (Dez Livros sobre a Arquitetura) era o único tratado sobrevivente da
arquitetura clássica. Mas fazer o desenho trazia diversos desafios matemáticos e geométricos.
Não irei entrar em detalhes técnicos, mas gostaria de mostrar alguns dos trabalhos realizados
no final do século XV por contemporâneos de Leonardo, Francesco di Giorgio Martini e
Giacomo Andrea da Ferrara. Ferrara e da Vinci eram conhecidos e existem teorias que o
desenho de Ferrara teria servido de inspiração para o Homem Vitruviano de da Vinci. Ou que
os artistas teriam trabalhado em parceria.142

139

Leonardo da Vinci (1452 -1519), foi um renascentista italiano cujas áreas de interesse incluíam pintura,
escultura, arquitetura, ciência, música, matemática, engenharia, literatura, anatomia, geologia, astronomia,
botânica, escrita, história e cartografia. Ele tem sido considerado um dos maiores pintores de todos os tempos.
140
Lester, 2014, p. 203.
141
Leon Battista Alberti (1404-1472) foi um arquiteto, teórico de arte e humanista romano.
142
Para maiores detalhes, ver o artigo de Toby Lester in https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/theother-vitruvian-man-18833104/
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Montagem do autor para o Homem Vitruviano de Martini
Imagem disponível em https://usercontent1.hubstatic.com/8769972.jpg

Montagem do autor para o Homem Vitruviano de Ferrara.
Imagem disponível em https://novomundonovo.wordpress.com/2012/01/29/o-outro-vitruviana-e-o-fantasma-deda-vinci/
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A imagem do Homem Vitruviano, aquele que representa o homem bem-proporcionado,
o homem em harmonia com as dimensões geométricas do cosmo, o ideal perseguido por
mestres da Antiguidade e teólogos medievais, e que chegou aos nossos dias é a de Leonardo da
Vinci.

O Homem Vitruviano de Leonardo Da Vinci – 1490
Disponível em http://payload128.cargocollective.com/1/10/333206/4872870/3440442-photo-of-the-vitruvianman-by-leonardo-da-vinci-from-1492-on-textured-background_1000.jpg
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A genialidade de Da Vinci está refletida na fidelidade ao texto de Vitrúvio, pois esse
nunca disse que o homem deveria estar posicionado no círculo e no quadrado ao mesmo tempo,
solução que Da Vinci soluciona estendendo os braços e pernas para alcançar o círculo. Clark
afirma que:
Particularmente perturbador era o problema de saber como o quadrado e o círculo, que
deveriam estabelecer a forma perfeita, se relacionariam entre si. Da Vinci, tanto quanto
sabemos, sem se basear em qualquer autoridade disse que para adaptar a figura um círculo
deviam as pernas ser afastadas de forma que o homem ficasse 1/14 mais curto do que as
pernas estivessem unidas.143

Foi o próprio Clark que difundiu a imagem do Homem Vitruviano de Leonardo da
Vinci, quando resolve incluir a imagem em seu livro, O Nu: um estudo sobre o ideal em arte
de 1956. Até então era mais um dos inúmeros desenhos de Leonardo na Gallerie
dell’Accademia de Veneza. Desde então ele foi apropriado pela mídia e na nossa sociedade
pós-moderna foi reproduzido das mais diversas maneiras. No mundo dos corpos fortes da nossa
atualidade, em que as proporções servem para serem quebradas e superadas, o homem descrito
por Vitruvius apresenta-se, ainda, como um modelo ideal para o ser humano, cujas proporções
são perfeitas, segundo o ideal clássico de beleza, mas agrega elementos místicos. Muitas
pessoas não sabem o que o Homem Vitruviano significa, mas as percepções estão ligadas ao
ser humano como o centro do mundo.

Montagem do autor com tatuagens do Homem Vitruviano. Imagens disponíveis em
https://i.pinimg.com/736x/19/fa/1a/19fa1a3db4f36afb70124fa31273c3d0--vitruvian-man-tattoo-tatoos-men.jpg e
https://i.pinimg.com/originals/92/b3/5e/92b35e3fdfcf62ad4db10db5a9ba2c63.jpg

143

CLARK, 1956, p.36.
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Sousanis utiliza a imagem do Homem Vitruviano em sua tese Desaplanar

144

para

ilustrar o estágio em que os seres humanos tentavam definir o universo a partir de suas próprias
proporções e posteriormente encontraram o microcosmo dentro de si.

Imagem do Homem Vitruviano segundo Nick Sousanis em Desaplanar.

A necessidade de usar o seu próprio corpo como medida do universo, mostra a vontade
de superar a sua própria insignificância diante da grandiosidade do mundo que o cerca. Para o
homem é fundamental ao longo da história, achar uma razão para explicar a sua existência
terrena ligada às maravilhas da natureza.
Curiosamente se o Renascimento italiano foi capaz de mensurar o corpo e usando a
antropometria colocar o homem no centro do mundo, foi um dos seus filhos que desafiará a
ordem até então estabelecida, de que a geometria, a precisão matemática seriam as únicas fontes
possíveis da beleza para se alcançar um ideal. Seu nome é Michelangelo.

144

SOUSANIS, Nick. Desaplanar; tradução Érico Assis. São Paulo: Veneta, 2017, p.14.
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1.3.5 Michelangelo

O problema plástico [de Michelangelo] não era medieval – construir uma catedral - , nem
grego – fazer um homem à semelhança de um deus- , mas fazer de um homem uma
catedral.
Barnett Newman145

E Michelangelo fez uma verdadeira catedral ao esculpir o herói bíblico David. É uma
das esculturas mais famosas do mundo. Uma imagem de reconhecimento imediato e que já foi
utilizada pela mídia em campanhas publicitárias e nos atuais memes146.

Montagem feita pelo autor. Campanha Jeans Levi’s disponível em
https://br.pinterest.com/kakomoretti/david/ e meme Estátua de David retorna para a Itália depois de três
anos nos Estados Unidos disponível em https://www.facebook.com/pg/purpleclvr/photos/?ref=page_internal

145

Barnett Newman (1905 - 1970) artista americano, visto como uma das principais figuras do expressionismo
abstrato.
146
Meme é um termo grego que significa imitação.
A palavra é conhecida e utilizada principalmente na internet, referindo-se ao fenômeno de "viralização" de
vídeos, fotos, frases, ideias, paródias e etc. O meme se propaga entre vários usuários rapidamente,
alcançando muita popularidade.
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É o equivalente escultural da Mona Lisa de Leonardo Da Vinci e tornou-se um sinônimo
de beleza masculina desde o século XVI. O David tem mais de cinco metros e pesa quase seis
toneladas. Mostro a relação com restauradores ao seu lado:

David de Michelangelo e restauradores, Galleria dell'Accademia - Florença. Imagem disponível em
http://veriy.com/close-ups-of-michelangelos-david-reveal-artists-incredible-attention-to-details/

Foi esculpido em um enorme bloco único de mármore de Carrara que Michelangelo
levou mais de dois anos para “arranca-lo” de dentro da pedra. Foi finalizado em 1504. Vasari147
teceu elogios à obra:

Nem o Marforio em Roma, nem o Tibre e o Nilo do Belvedere, nem as estátuas colossais de
Monte Cavallo podem ser comparadas com o David de Michelangelo, tais como as
proporções e a beleza satisfatórias do trabalho acabado. As pernas estão devidamente
delineadas, os flancos delgados são formados lindamente e os membros se juntam

147

Giorgio Vasari (1511- 1574) foi um pintor e arquiteto italiano conhecido principalmente por suas biografias
de artistas italianos.
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perfeitamente ao tronco. A graça desta figura e a serenidade de sua pose nunca foram
superadas, nem os pés, as mãos e a cabeça, cujas proporções e beleza são harmoniosas...148

Quando Vasari se refere às "proporções e beleza harmoniosas" dos pés, das mãos e da
cabeça, ele está negligenciando algo bastante visível: as mãos e a cabeça estão drasticamente
fora de proporção com o resto da figura.
Várias explicações foram consideradas para que Michelangelo tenha fugido dos cânones
antigos: a imensa mão direita é uma referência à força do jovem David, ou um relato estilizado
de um menino em crescimento com membros fora de proporção, comum nos jovens antes de
chegar à idade adulta. As desproporções do David: a figura tem uma cabeça muito grande em
relação às medidas do corpo. O tamanho pequeno do pênis, apesar de não seguir uma proporção
natural, está em consonância com as convenções do Renascimento referenciado pelo antigo
ideal grego de nudez masculina adolescente.
Michelangelo pode ter realizado essa estátua fora de proporção, pelo fato da estátua ter
sido originalmente destinada a ser colocada no telhado da catedral de Florença. Ele teria
acentuado algumas partes importantes da escultura para serem mais visíveis para as pessoas ao
olhar para cima. A estátua é excepcionalmente delgada em comparação com a altura, o que
pode ser o resultado do trabalho realizado no bloco antes de Michelangelo começar a
esculpir.149 Ao olhar de frente, o David aparenta ser um homem mais forte com torso e pernas
mais desenvolvidas. Um olhar lateral, mostra o corpo mais de um adolescente.

148

VASARI, Giorgio. The Lives of the Artists (Oxford World's Classics). Oxford: Oxford University Press,
2008, p. 428. Minha tradução.
149
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Montagem do autor, com ângulo frontal exibindo um corpo mais largo e forte e a visão lateral de David,
mais delgada, mais fina.
Imagens disponíveis em http://www.econ.ohio-state.edu/jhm/arch/david/David.htm

Segundo o biógrafo de Michelangelo, Martin Gayford
A anatomia do Davi não é totalmente realista, mas decorre da observação minuciosa de
corpos reais, vivos e mortos. É obra de alguém que prestou muita atenção, por exemplo, na
estrutura dos mamilos, no umbigo que adentra a parede muscular do abdome com uma
delicada reentrância da pele à sua volta, a arquitetura delicada da pele, os músculos do
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peito e as costelas [...] o modo como as veias sobressaem sobre os ligamentos e ossos da
mão.150

Montagem feita pelo autor com detalhes do abdome, da mão e mamilo de David.

Leonardo Da Vinci tinha tido a preocupação de unir a matemática com a anatomia para
buscar o equilíbrio das partes do corpo, ao criar seu Homem Vitruviano. Ao ver a estátua do
jovem florentino e suas desproporções presentes no corpo do personagem bíblico, sua opinião
não foi favorável. Michelangelo e sua obra representavam um novo tempo na arte e Da Vinci,
por vaidade ou por coerência com seus conceitos estéticos, fez um desenho de como ele teria
realizado a obra, corrigindo o trabalho. O que mostra sua insatisfação com o trabalho de
Michelangelo.
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Montagem do autor com o desenho feito por Leonardo Da Vinci, mostrando como teria feito a estátua de
David. Imagem disponível em https://uploads5.wikiart.org/images/leonardo-da-vinci/study-of-david-bymichelangelo-1505.jpg

Segundo Gayford:

Leonardo da Vinci, por sua vez, foi discretamente negativo. Sem se mostrar abertamente
hostil, defendeu um lugar obscuro para a estátua [...] Também levantou a proposta de que
o Davi fosse exibido “com ornamentos descentes’, dando a entender que a nudez da
imagem exigia uma folha de parreira ou uma cobertura similar. Com efeito, ele tinha
muitas reservas a respeito da estátua, como revelou no desenho de uma versão revista – e
sem dúvida, na opinião de Leonardo, melhorada – da escultura de Michelangelo. A cabeça
é menor, a posição mais harmoniosa e bem equilibrada, a energia heroica extirpada da
figura, cujas partes íntimas são discretamente escondidas. Claramente, isso é o que
Leonardo pensava da obra-prima de Michelangelo: uma obra interessante, mas
desproporcional, dominadora e indecorosa. Ele, Leonardo teria feito melhor.151

Apesar das críticas de Leonardo, a estátua de David de Michelangelo foi considerada
uma das obras mais belas do mundo por seus contemporâneos, Vasari escreve dizendo que
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depois de ver tal obra, não seria preciso ver mais nada. Até os dias de hoje, milhares de turistas
visitam Florença para ver essa estátua, atualmente dentro da Galleria dell'Academia, mas com
uma réplica no lugar original onde ela ficou por mais de quatrocentos anos.
Michelangelo mostrou que o homem mesmo não seguindo as proporções do Cosmo,
pode representar um exemplo de beleza. A desproporção do corpo de David dialoga com os
corpos atuais que seguem outras proporções: em que algumas partes são mais valorizadas e
hipertrofiadas, buscando uma maior exibição corpórea.
A seguir mostro imagem do bodybuilder australiano, Calum von Moger, posando em
frente ao David em Florença. Seu corpo segue novas proporções, pernas, braços, peito
hipertrofiados. Ao se fotografar em frente da estátua de David, deseja exibir para o mundo que
ele também é uma obra de arte. Esculpido e trabalhado. Talvez seu corpo esteja mais para o
gigante Golias, morto pelo jovem David. A foto serve para comparação entre os corpos. Ambos
belos e com proporções diferentes das desejadas por Policleto.
Atualmente as proporções ou desproporções corpóreas mostram que o homem pode
superar a natureza e atingir novos limites que causam admiração, desejo e horror (para alguns).
Na sociedade da exposição em que vivemos, o corpo com novas proporções colabora para
chamar atenção ao criar a própria maneira dos indivíduos se diferenciarem e se destacarem.
Uma nova identidade dentro da sociedade.

Imagem do bodybuilder Calum von Moger (mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais em 2016)
posando em Florença, imitando David. Legenda: “Saindo com meu amigo David em Florença”. Disponível em
https://www.facebook.com/calumvonmogerbodybuilder/
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Os gregos queriam organizar a vida usando as proporções do que consideram ideais de
beleza. Organizar o caos. Hoje os corpos não desejam seguir essas proporções dadas como um
ideal de beleza, mas supera-las, mostrar a capacidade de crescer, ser grande, hipertrofiar as
partes que mais chamam a atenção. Um dos objetivos de alguns homens na atualidade é ser
grande, forte. Ser “Monstro”.152

Treino de Calum von Morge.
Imagem disponível em http://www.news.com.au/entertainment/movies/upcoming-movies/australian-bodybuildercalum-von-moger-set-to-play-arnold-schwarzenegger-in-movie/newsstory/a9a2282bd58d64caeb72403b6ba89ad9

Michelangelo arrancou do mármore de Carrara, uma das representações mais belas do
homem. Depois de mais de quinhentos anos, um brasileiro, Eduardo Kobra devolve à Carrara,
a imagem de um dos seus filhos mais famosos. Mais de cinco séculos de história entrelaçados
por dois artistas excepcionais. A arte da rua, a arte democrática do novo milênio, compara-se
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“Monstro” é uma denominação dada aos homens que praticam musculação no Brasil e que alcançam corpos
enormes.
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com a excelência de Michelangelo Buonarotti. O ideal perfeito da beleza masculina na arte,
revisitado no século XXI. No lugar onde tudo começou, onde tudo foi gerado.

Montagem do autor para obra de Kobra na mina Gualtiero Corsi, em Massa Carrara.
http://www.silverlakevoice.com/street-art/eduardo-kobra-david-colours/

Eduardo Kobra e reprodução de David de Michelangelo em Carrara, Itália.
Imagem disponível em https://www.mattlumine.com/mural-eduardo-kobra-massa-carrara-street-artist-dignityrenaissance-sculptor/
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1.4. O CORPO SOCIALMENTE CONSTRUÍDO

Cada sociedade tem seu corpo, assim como ela tem a sua língua.
Michel de Certeau

Nosso corpo não é apenas um conjunto de células ligado ao universo exclusivo da
biologia. Compartilho da ideia de que o corpo é moldado, constrangido e até mesmo inventado
pelas sociedades. Mas não considerando o corpo, apenas como um receptáculo das influências
sociais, um mero objeto resultante da cultura, mas sim como um sujeito da cultura.
Vários pensadores desenvolveram essa ideia de o corpo ser socialmente construído e
não apenas ser resultado da natureza. Selecionei alguns deles, que marcaram a minha pesquisa
de maneira mais profunda.
Marcel Mauss153 argumenta que as culturas possuem "técnicas do corpo" específicas
que fornecem identidade a seus membros, governam a infância, adolescência e a velhice; os
gêneros e as classes sociais, afetando atividades como falar, gesticular, caminhar, trabalhar.
Uma espécie de revelação me veio no hospital. Eu estava doente em Nova York e me
perguntava onde tinha visto moças andando como minhas enfermeiras. Eu tinha tempo
para refletir sobre isso. Descobri, por fim, que fora no cinema. De volta à França, passei a
observar, sobretudo em Paris, a frequência desse andar; as jovens eram francesas e
caminhavam dessa maneira. De fato, os modos de andar americanos, graças ao cinema,
começavam a se disseminar entre nós.154
Mauss antecipa a influência que a mídia, principalmente a norte-americana irá exercer
e influenciar durante todo o século XX e início do XXI, as formas e maneiras que os corpos de
homens e mulheres serão lapidados e desejados. Atitudes, gestos e tipos de corpos que serão
celebrados pela sociedade. E não apenas nos Estados Unidos, mas com o processo de
globalização se estenderá ao resto do planeta.
A antropologia de Mary Douglas155 apresenta a ideia do corpo como um receptor do
significado social e um símbolo da sociedade. Douglas argumenta que o corpo humano é a
imagem mais onipresente de um sistema social, que ideias sobre o corpo correspondem a ideias
153

Marcel Mauss (1872-1950) sociólogo e antropólogo francês. Considerado o pai da antropologia francesa.
MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia; tradução de Paulo Neves. São Paulo: Cosac Naify, 2003, p. 403.
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predominantes sobre a sociedade e que grupos particulares adotam abordagens especificas para
o corpo correspondentes à sua localização social. O corpo é acima de tudo uma metáfora da
sociedade como um todo. O que temos aqui é uma antropologia simbólica da ordem social e do
risco em que as prioridades culturais e econômicas e as ansiedades sobre as incertezas sociais
são projetadas para uma preocupação com o corpo. O foco principal no trabalho de Douglas é
que o corpo social restringe a maneira como o corpo físico é percebido sustentando uma visão
particular de cada sociedade.
O corpo social limita as formas de percepção do corpo físico. A experiência física do corpo,
sempre modificada pelas categorias sociais por meio das quais é conhecida, é o suporte de
uma visão específica da sociedade.156

Erving Goffman157 constitui outra influência para entender o conceito do corpo
socialmente construído. Goffman examinou o corpo na interação social através de seu trabalho
sobre comportamento em lugares públicos e privados; a apresentação do eu (“self”) e o estigma.
Para ele, o gerenciamento do corpo é fundamental para a manutenção de papéis sociais e serve
para mediar a relação entre a identidade pessoal de um indivíduo e sua identidade social.
Apresentando o corpo na vida cotidiana, Goffman identifica o corpo como parte
integrante da agência humana, aqui definida como os pensamentos e ações das pessoas que
expressam seu poder individual. Goffman reconhece que os indivíduos não são autônomos,
entretanto sua análise da linguagem corporal destaca as restrições sociais que o corpo é
submetido. Existem três elementos principais na abordagem de Goffman:
Primeiro, ele vê o corpo como a propriedade material de indivíduos. Em contraste com as visões
naturalistas sobre o corpo, que retratam a ação e a identidade como determinadas
biologicamente, Goffman argumenta que os indivíduos podem controlar e monitorar suas
performances. Aqui, o corpo está associado ao exercício da agência humana como um recurso
que permite às pessoas gerenciar seus movimentos e aparências.
Segundo, os corpos possuem significados que lhe são atribuídos são determinados por
vocabulários compartilhados do idioma corporal que excedem o controle individual:
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carreira desenvolvida nos Estados Unidos.
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Embora um indivíduo possa parar de falar, ele não pode parar de comunicar através do
idioma corporal; Ele pode dizer o certo ou o errado. Ele não pode dizer nada.
Paradoxalmente, a forma como ele pode dar a menor quantidade de informações sobre si
mesmo - embora isso ainda seja apreciável - é encaixar e agir como pessoas de seu tipo são
esperadas a atuar. Finalmente, deve ser notado que, embora ninguém em uma sociedade
possa estar em condições de empregar todo o idioma expressivo, ou mesmo uma parte
importante, contudo todos terão algum conhecimento do mesmo vocabulário dos símbolos
do corpo. Na verdade, a compreensão de um idioma comum do corpo é uma razão para
chamar um agregado de indivíduos de uma sociedade.158

O idioma do corpo é uma forma convencional de comunicação não-verbal que é o
componente mais importante do comportamento em público, e inclui padrões, costumes e
julgamentos sobre 'vestimentas, postura, movimentos, tom da voz, gestos físicos, como a
maneira de acenar ou saudar, ornamentos faciais e expressões emocionais exageradas”159
Além de permitir-nos classificar a informação dada pelos corpos, os vocabulários
compartilhados pelo idioma corporal e as suas diferentes formas de comportamento, exercem
profunda influência sobre a maneira como os indivíduos procuram apresentar seus corpos.
Essas duas primeiras características da abordagem de Goffman sugerem que os corpos humanos
apresentam uma dualidade: os corpos são propriedade dos indivíduos, mas são produzidos de
forma significativa pela sociedade.
A terceira característica afirma que o corpo é o mediador entre a autoidentidade das
pessoas (sua identidade "virtual") e sua identidade social (sua identidade "real"). Isso ocorre
porque os significados sociais ligados a formas e performances corporais particulares tendem a
se internalizar, moldando o senso de autoidentidade de um indivíduo. Goffman desenvolve esta
abordagem para o corpo através da análise da "ordem de interação"; uma esfera de vida
autônoma, determinada por fatores como as restrições colocadas aos indivíduos, na qual a
aquisição de uma reputação como pessoa moralmente decente depende da manutenção de
performances mútuas e consistentes.160
O corpo é central para a unidade básica da ordem de interação nas teorias de Goffman.
A estruturação de encontros durante as rotinas em que os indivíduos iniciam, entram e deixam
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interações com os outros. Em cada etapa dessas interações, movimentos corporais e aparências
transmitem mensagens de intenções entre pessoas. Por exemplo, olhares frequentes de um aluno
para um relógio indicam sua impaciência com a aula e o seu desejo de ir embora. Os encontros
também são importantes para a vida social, pois são ocasiões em que as pessoas "atuam" em
papéis sociais específicos (por exemplo, o professor autoritário ou o professor simpático).
Goffman argumenta que, se as pessoas parecem convincentes nesses papéis, devem
observar as regras do idioma corporal que governam os encontros. Por exemplo, uma festa de
aniversário do filho do chefe pode ser considerada como entediante por uma pessoa, mas, para
manter uma imagem de sociabilidade e civilidade e continuar com bom relacionamento com
seu superior, talvez seja necessário transmitir a aparência de algum interesse. Os trabalhadores
da fábrica que parecem estar focados nas atividades (simulando que estão ocupados) também
precisam manipular as impressões físicas que dão aos supervisores O trabalho facial e o
trabalho corporal são, então, críticos para manter o fluxo de encontros e a integridade dos papéis
sociais. O gerenciamento de impressões que ocorre durante os encontros também entra em
relações sociais de dominância e subordinação161. As expressões corporais de deferência, como
quando os homens abrem portas para as mulheres porque são “elas são mulheres”162, por
exemplo, não são meramente simbólicas, mas são constitutivas das desigualdades de gênero.
Para Goffman, essas relações de desigualdade são realizadas através do posicionamento do
corpo até mesmo na maneira mais gentil, quando os homens mostram sua civilidade e
cavalheirismo.
O gerenciamento do corpo é fundamental para o bom fluxo de encontros e a atuação de
papéis dentro da ordem de interação. No trabalho de Goffman, também é vital para a própria
autoidentidade de uma pessoa, como um ser humano competente e valioso. Isso ocorre porque
os vocabulários do idioma corporal utilizados para classificar outros também são usados para
autoclassificação: se a aparência de um indivíduo o classifica como um membro "falhado" da
sociedade para os outros, incapaz de ser aceito dentro da ordem de interação, o indivíduo
geralmente internaliza isso como um rótulo no que se torna uma autoidentidade negativa, sua
depreciação.
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Como a análise de Goffman do estigma163 sugere, tendemos a perceber nossos corpos
como se estivéssemos olhando para um espelho que ofereça uma reflexão em termos de
opiniões e preconceitos da sociedade. As análises de Goffman de constrangimento e estigma
fornecem exemplos específicos de como o corpo serve para mediar a relação identidade /
identidade social. O embaraço é causado quando as pessoas exibem incoerências em seu caráter
e não executam papéis sociais com necessário equilíbrio, ou quando os indivíduos perturbam o
fluxo de interação, quando as regras que governam os encontros são quebradas. O corpo é
central para essas falhas de interação e que as comunica ao "ofensor" como constrangimento:
gaguejar, corar, tremer e fazer gestos estranhos164. A vergonha significa uma ameaça à posição
de uma pessoa como um membro completo e competente da sociedade, pois revela uma lacuna
entre sua identidade virtual (como se veem) e sua identidade social real (como os outros os
veem)165. Nossa identidade virtual tende a ser governada por um desejo geral de se apresentar
como pessoas "normais" dignas de desempenhar um papel pleno na sociedade, mas nossa
capacidade de nos ver nesta luz é fortemente influenciada por nossa identidade social.
Este é o contexto em que Goffman observa que as pessoas com estigmas (atributos
rotulados que desacreditam as pessoas) enfrentam problemas de interação social com os
"normais" que podem prejudicar sua autoidentidade. A análise de Goffman do estigma mostra
um interesse particular nos problemas das pessoas com deficiência por causa da quantidade de
trabalho que eles têm que fazer para serem aceitos como membros de pleno direito da sociedade.
Na atual sociedade pós-moderna, um dos grandes estigmas é com relação a obesidade.
A “gordofobia” está presente em vários aspectos de nossa vida. A pessoa obesa carrega um
estigma de ser preguiçosa, sem força de vontade, sem controle, fraca. Mas diferentemente de
outros tipos de estigma, a obesidade pode ser gerenciada. Sendo um dos aspectos mais
importantes na questão da idealização dos corpos. Uma das atividades mais lucrativas da
indústria beleza é a redução de peso (produtos, medicamentos e programas para tratamento da
obesidade) um negócio que movimentou US$ 35 bilhões em 2016 nos Estados Unidos, segundo
o FTC (Federal Trade Comission) e a FDA (Food and Drug Administration).166
Outro pensador que apresenta uma visão sobre o conceito do corpo como construção
social é Michel Foucault167. Diferentemente de Goffman, Foucault se concentra em como o
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poder controla os indivíduos por meio dos seus corpos. Para ele, o corpo não só teria
significados, criados por meio dos discursos existentes, mas é inteiramente constituído pelos
discursos: o corpo desaparece como uma entidade biológica e se torna um produto construído
socialmente, sendo maleável e passivo conforme as características e interesses de cada
sociedade.
Foucault argumenta que o sujeito humano é criado na modernidade por meio de
discursos institucionais presentes no período do Iluminismo. Para ele o sujeito não é autonômo,
mas criado nas relações de poder que são explicitadas pelos discursos. O conceito de Foucault
sobre os discursos é importante para entender como os sistemas de poder trabalham para definir
como as coisas devem ser entendidas e comentadas. Por analogia, podemos dizer também como
as imagens são representadas em determinada sociedade. A palavra ‘discurso” é utilizada,
normalmente, para descrever textos, ou o que é dito a respeito de um assunto. Foucault utiliza
o termo de maneira mais específica. Ele estava interessado em analisar as regras, as práticas
que controlavam o que pode ser falado em determinados períodos históricos. Por discurso, ele
quer mostrar que existe um conjunto de afirmações, do que pode ser dito a respeito de um
determinado assunto. O discurso é um conjunto de conhecimentos que define os limites do que
pode ser dito sobre um assunto. Assim, temos os discursos sobre a lei, a medicina, a
criminalidade, religião.168
Os discursos constituem o vínculo entre as práticas diárias e o exercício do poder sobre
os indivíduos, vínculo esse, que Foucault analisa nos sistemas disciplinares (hospitais, prisões,
etc.) e na história da sexualidade. Esses estudos concentram-se na evolução das sociedades
tradicionais para as ditas sociedades modernas, analisando como os indivíduos historicamente
foram conectados e controlados pelas diversas instituições.
A abordagem de Foucault é caracterizada por uma preocupação constante com a
"história dos corpos". Uma história preocupada com as estratégias de biopoder, as técnicas para
subjugar e controlar os corpos e as populações e como a microfísica do poder opera na
modernidade através de canais progressivamente mais elaborados, mais sofisticados de
controle.
A transição para a modernidade foi acompanhada por uma mudança no alvo do discurso.
Os sujeitos não eram mais formados por discursos que constituíam o corpo diretamente como
carne, mas, cada vez mais, por discursos que indiretamente controlavam o corpo, construindoo como "consciente". O "corpo consciente" não é um objeto carnal, mas é definido por sua
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posse de consciência, intenções e linguagem. É controlado menos pela força, como nas
sociedades tradicionais, e mais por vigilância. De acordo com a lei monárquica francesa, por
exemplo, as penas mais graves ocorriam em público onde o criminoso era queimado e
desmembrado em um ritual visível realizado pela autoridade soberana, como um exemplo para
os demais cidadãos169.
As prisões do século XIX colocaram os corpos dos infratores em espaços institucionais
geridos cientificamente como forma de disciplinar suas mentes. O panóptico, um projeto de
prisão defendido por Jeremy Bentham170, personificou esse modo de disciplina. Sob o constante
olhar dos guardas ou a mera ideia de estar sendo observado, o preso é vigiado durante todo o
tempo, sem que veja o seu observador, nem que saiba em que momento está a ser vigiado. Essa
seria a maneira eficiente para incentivar os prisioneiros a monitorar e controlar seu próprio
comportamento. Essa mudança no alvo corporal do discurso sofre uma transformação
semelhante na análise de Foucault da sexualidade. Na Idade Média, a confissão cristã construiu
o "sexo". A Igreja estava preocupada com as atividades sexuais das pessoas, e os discursos
sobre o sexo estavam preocupados com o corpo enquanto carne. Durante a Reforma e a
Contrarreforma, os sacerdotes também indagavam, também, sobre as intenções das pessoas, e
o lugar da sexualidade mudou do corpo para a mente. Como Foucault171 argumenta, o sexo foi
constrangido a conduzir uma existência discursiva. Suas ligações com o corpo carnal
desaparecem, e sua localização na mente foi explorada através da linguagem confessional.
Outro aspecto mapeado por Foucault envolve uma mudança no objeto do discurso, já
que os governos manifestavam crescente preocupação com o poder sobre a vida em vez da
morte. Isso incluiu uma preocupação com a fertilidade da população, saúde e doença, padrões
de dieta e habitação172. Os castigos sob a lei monárquica eram negativos, mais preocupados
com a aniquilação física. Já os sistemas penitenciários modernos procuram estimulariam novas
formas para uma vida produtiva dos presos. Da mesma forma, no caso da sexualidade, o foco
do confessionário antigo foi o de verificar a adequação das ações das pessoas em vida para o
período pós morte. Mas os séculos XVIII e XIX trouxeram consigo uma preocupação com
formas de sexualidade tanto religiosas quanto governamentais, produtoras de vida.
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FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir, nascimento da prisão; tradução de Raquel Ramalhete Neves.
Petrópolis: Editora Vozes, 2013, p.9.
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Jeremy Benthan (1748 - 1832) filósofo e jurista britânico. Teria sido o criador do sistema “panoptismo”
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171
FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 1: A vontade de saber; tradução de Maria Thereza da Costa
Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Edições Graal,1988, p.33.
172
FOUCAULT, 1988, p. 25.

129

Finalmente, a transição para a modernidade foi acompanhada de mudanças no escopo
do discurso. A atenção dos governos passou de uma preocupação com o controle de corpos
individuais relativamente anônimos, para regular a população como um todo. O sistema
prisional tornou-se preocupado cada vez mais com a engenharia do comportamento do corpo
social, por exemplo, e o modelo de controle fornecido pelo panóptico foi estendido para escolas,
hospitais e outras instituições. Isso permitiu a ampliação da vigilância. Da mesma forma, os
discursos sobre o sexo se afastaram do corpo individual, concentrando-se, em vez disso, na
aptidão reprodutiva do corpo social. A partir do século XVIII, isso foi facilitado através da
criação de quatro grandes personagens discursivos: a "mulher histérica" (limitada e definida
pela sua sexualidade); O "filho masturbador" (envolvido em comportamentos imorais que
arriscaram a saúde da raça); O "casal malthusiano" (fundamental para ter os filhos de acordo
com as necessidades da sociedade); E o "adulto perverso" (possuído por instintos anormais)173.
O "casal heterossexual" funcionou como uma tipificação normalizadora, classificando outras
sexualidades como desviantes. Em conjunto, essas mudanças no alvo, objeto e alcance do
discurso reestruturaram a relação entre indivíduos incorporados e sistemas de poder de grande
escala. Essas mudanças no alvo aumentaram o controle do governo: quando o discurso se
afastou do espaço limitado que abrange o indivíduo, o corpo e a morte, para os elos que ligam
a mente, a população e a vida, as pessoas poderiam ser classificadas e mais controláveis.
Turner174 descreve isso como “individuação”; um processo pelo qual os indivíduos são
identificados e separados por marcas, números, sinais e códigos derivados do conhecimento da
população e relacionados ao estabelecimento de normas. O papel desempenhado pelos hospitais
de ensino no monitoramento da saúde da nação, por exemplo, possibilitou o desenvolvimento
de normas médicas contra as quais indivíduos poderiam ser comparados e classificados. O
desenvolvimento capitalista inicial trouxe consigo concentrações de corpos urbanos que
precisavam ser controlados como condição prévia para as atividades econômicas. Neste
contexto, desde o século XVIII até o início do século XX, o poder manteve os corpos
controlados por meio de regimes disciplinares pesados, meticulosos e constantes em escolas,
hospitais, quartéis e fábricas. Os chamados “corpos dóceis”. Conceito apresentado por Foucault
da seguinte maneira:
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FOUCAULT, 1988, p.116.
TURNER, Bryan Stanley. Religion and Social Theory. London: Heinemann Educational: 1983.
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É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser
transformado e aperfeiçoado.175

Para exemplificar o que seria um “corpo dócil”, Foucault utiliza a comparação entre a
descrição da figura de um soldado no século XVII:

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...176
Foucault mostra a mudança a partir da segunda metade do século XVIII:
... o soldado se tornou algo que se fabrica; de uma massa informe, de um corpo inapto, fezse a máquina de que se precisa; corrigiram-se aos poucos as posturas: lentamente uma
coação calculada percorre cada parte do corpo, assenhoreia-se dele, dobra o conjunto,
torna-o perpetuamente disponível, e se prolonga, e, silêncio, no automatismo dos hábitos;
em resumo, foi “expulso o camponês” e lhe foi dada a “fisionomia de soldado” 177

Um corpo trabalhado, disciplinado e útil para os objetivos da sociedade europeia do
século XVIII onde as técnicas de coerção se aperfeiçoam como nunca no passado. Um homemmáquina como apontado por La Mettrie 178, parte do processo da industrialização que iniciava
seu percurso. Um corpo mecânico, disciplinado, eficiente e produtivo.
Foucault influenciou uma geração de cientistas sociais com suas ideias. Mas da mesma
maneira que ele estudou e entendeu a transição das sociedades tradicionais para as ditas
sociedades modernas, seus pensamentos recebem críticas, por estar longe da realidade da
sociedade pós-moderna do início do século XXI. Apesar dele já apontar mudanças que ocorriam
na segunda metade do século XX, quando as formas produtivas de controle se tornaram mais
difundidas e sofisticadas, como evidentes nas representações do corpo na cultura do consumidor
- representações que substituem a disciplina negativa por estimulação positiva:
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FOUCAULT, 2008, p.132
FOUCAULT, 2008, p.131
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FOUCAULT, 2008, p.131
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Julien Offray de La Mettrie (1709-1751) foi um médico e filósofo francês e um dos primeiros escritores a
escrever sobre o materialismo na era do Iluminismo.
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Respondendo precisamente à revolta do corpo, encontramos um novo modo de
investimento que se apresenta não mais sob a forma de controle por repressão, mas de
controle por estimulação. "Fique nu, mas seja magro, tenha boa aparência, fique
bronzeado!179

O filósofo teuto-coreano Byung-Chul Han mostra as mudanças ocorridas:

A sociedade disciplinar de Foucault, feita de hospitais, asilos, quartéis e fábricas, não é
mais a sociedade de hoje. Em seu lugar, há muito tempo entrou uma outra sociedade, a
saber, uma sociedade de academias de fitness, prédios de escritórios, bancos, aeroportos,
shopping centers e laboratórios de genética. A sociedade do século XXI não é mais a
sociedade disciplinar, mas uma sociedade do desempenho. 180

Byung-Chul Han afirma que a sociedade disciplinar apresenta a negatividade como uma
de suas características: os indivíduos sem direitos, a coerção, o controle. Para ele, a nova
sociedade do desempenho se desvincula da negatividade. Ao usar o slogan da campanha de
Barack Obama, “Yes, we can” (“Sim, nós podemos”) no plural, ele apresenta os sinais da
positividade. As pessoas teriam poder sobre as ações e sobre as mudanças.

No lugar de proibição, mandamento ou lei, entram projeto, iniciativa e motivação. A
sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua negatividade gera loucos e
delinquentes. A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e
fracassados.181

Pessoas que não alcançam os patamares de produtividade que elas próprias determinam
atingir: nas atividades nos escritórios, nas universidades, nas academias de ginástica, nos
relacionamentos amorosos. Para Byung-Chul Han, o indivíduo da sociedade desempenho ainda
segue as regras do disciplinado, mas o que o torna depressivo é a pressão que o homem pósmoderno tem em ser ele próprio, obedecer a si próprio e não a um superior hierárquico.
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FOUCAULT, Michel. Foucault: Power/ Knowledge, edited by Colin Gordon. New York: Pantheon Books,
1980, p. 57. (Minha tradução)
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HAN, Byung-Chul. Sociedade do Cansaço; tradução Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2015, p. 23.
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HAN, Byung-Chul, 2015, p. 24.
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Comparativamente ao homem disciplinado, que sofria um domínio externo (instituições
repressoras), o homem pós-moderno internalizou, ele próprio, a cobrança pelos resultados e
sofre por isso:

O sujeito de desempenho está livre da instância externa de domínio que o obriga a
trabalhar ou que poderia explorá-lo. É senhor e soberano de si mesmo. Assim, não está
submisso a ninguém ou está submisso apenas a si mesmo. É nisso que se distingue do
sujeito de obediência. A queda da instância dominadora não leva à liberdade. Ao contrário,
faz com que a liberdade e coação coincidam. Assim, o sujeito de desempenho se entrega à
liberdade coercitiva ou à livre coerção de maximizar o desempenho. O excesso de
trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. Essa é mais eficiente que
uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O
explorador é ao mesmo tempo explorado.182 .

Na minha pesquisa, pude verificar, o quanto essas características da sociedade do
desempenho acontecem nas academias de ginástica. Apesar dos inúmeros discursos externos
existentes na nossa sociedade para alcançar determinado tipo de corpo, encontrei com homens
e rapazes, obstinados em alcançar esses resultados. A pressão estava inculcada em suas vidas
e eles se cobram, penosamente para manter e ganhar músculos. A autopressão é enorme, e nesse
momento vi que o corpo é disciplinado ou melhor, autodisciplinado, na busca de resultados
superiores à busca do desempenho social.
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HAN, Byung-Chul, 2015, p. 29.
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CADERNO 2 – HIPERTROFIA
Waterloo de sunga saiu do vestiário. Veio andando normalmente: ainda não conhecia
os truques dos veteranos, não sabia que mesmo numa aparente posição de repouso é possível
retesar toda a musculatura, mas isso é um troço difícil de fazer, como por exemplo definir a
asa e os tríceps ao mesmo tempo, e ainda sim simultaneamente os costureiros e os retoabdominais, e os bíceps e o trapézio, e tudo harmoniosamente sem parecer que o cara está
tendo um ataque epiléptico. Ele não sabia fazer isso, nem podia, é coisa de mestre, mas no
entanto, vou dizer, aquele crioulo tinha o desenvolvimento muscular cru mais perfeito que já
vi na minha vida.
A Força Humana – Rubens Fonseca

Arnold Schwarzenegger, Serge Nubret, Franco Columbu; Dave Draper; Eddie Giuliani and
Frank Zane. Lendas do bodybuilding (anos 1970). Imagem disponível em:
http://www.schwarzenegger.com/fitness/post/golden-results
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2.1 SANDOW E TARZAN
Eugen Sandow183 é um personagem icônico para o estudo do corpo masculino. Ele foi
um dos primeiros que percebeu o potencial econômico em exibir os seus músculos na
modernidade. Não só pelo fato de mostrar sua força ao levantar pesos, pessoas ou objetos de
grande tamanho. Isso ele sabia fazer. Como mostra a foto abaixo:

Imagens de Sandow.
Disponível em http://physicalculturist.ca/oldtime-strongman-training-methods/

Sandow era um grande admirador de estátuas gregas e romanas de gladiadores e heróis
mitológicos, seu pai o levou para a Itália quando ele era um garoto. Com 19 anos, ele já estava
realizando acrobacias e exibições em eventos no Reino Unido.
A semelhança de Sandow com os físicos encontrados na clássica escultura grega e romana não
foi um acidente, realmente mediu as obras de mármore em museus e ajudou a desenvolver um
padrão de beleza greco-romana como uma fórmula para o físico perfeito. Ele construiu seu
corpo para aquelas proporções exatas. Por isso, ele é considerado o pai do culturismo moderno,
tendo sido um dos primeiros atletas a desenvolver intencionalmente sua musculatura para
dimensões pré-determinadas.184
Em 1893, o empresário americano Henry S. Abbey conhecedor do sucesso de Sandow
no Reino Unido o contrata para atuar no The Casino Theater de Nova York. Uma chance para
ele alcançar cachês superiores aos da Europa.
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Nome artístico de Friederich Wilhelm Müller (1867-1925) de origem alemã é considerado o pai da
musculação e criador do fisiculturismo.
184
CHAPMAN, David. Sandow, the magnificent: Eugen Sandow and the beginnings of bodybuilding. Chicago:
University of Illinois, 2006.
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Nessas exibições em Nova York,

Florenz Ziegfeld185 viu o jovem forte e percebeu a

oportunidades de negócios que o alemão poderia proporcionar.

Montagem feita pelo autor com imagens de Eugen Sandow.
Imagens disponíveis em http://4.bp.blogspot.com/-2neLX9yUONk/UXvEDLba7I/AAAAAAAAA74/zDOfTmT2c7Y/s1600/sandow+3.jpg

Em 1893, o pai de Ziegfeld abriu The Trocadero em Chicago, uma boate projetada para
capitalizar a feira mundial que iria acontecer na cidade, que atrairia milhares de visitantes. Mas
as atrações da casa não caíram no gosto popular, não gerando grande sucesso e renda. Ziegfeld
teve a ideia de trazer Sandow para salvar a boate do pai. Ziegfeld notou que o público estava
muito mais fascinado pelos músculos salientes de Sandow do que pela quantidade de peso que
ele podia erguer, então Ziegfeld fez Sandow executar poses que ele apelidou de "exibições
musculares", poses que originaram as atuais demonstrações nos campeonatos de bodybuiding.
Ziegfeld percebeu a existência de pessoas, tanto mulheres como homens que queriam ver seus
músculos em poses que imitavam as antigas estátuas greco-romanas.

185

Florenz Ziegfeld Jr. (1869- 1932) produtor teatral norte-americano das primeiras décadas do século 20. Seu
mais famoso espetáculo foi a série Ziegfeld Follies.
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Foi criada uma campanha agressiva de marketing para o lançamento da nova atração. O físico
espetacular de Sandow e as exibições que ele realizava impressionaram a audiência da noite de
abertura.

Cartaz apresentando Sandow no The Trocadero 1893/94
Disponível em https://www.ebay.com/itm/TH3-Vintage-Strong-Man-Circus-Carnival-Poster-A1-A2-A3/370543554129

Sandow depilava o corpo e até maquiava de branco e se apresentava com um fundo de
pano preto para destacar essa identidade com as estátuas greco-romanas, com os cânones
antigos, exemplares de beleza masculina. Até hoje os bodybuilders se depilam para realçar os
músculos e se pintam não de branco, mas com uma tinta que lembra o bronze para realçar as
formas dos músculos, visando impressionar os juízes e espectadores.
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Segundo Chapman, algumas senhoras da alta sociedade pagaram até trezentos dólares
para tocar os músculos de Sandow depois do espetáculo.186 E a cobertura da imprensa resultante
fez da boate The Trocadero e do show de Sandow um grande sucesso durante a Exposição
Universal de 1893 de Chicago.
É sobre esse evento que pretendo discutir adiante. Um marco na criação do imaginário
masculino para o século XX e XXI. Se a masculinidade era uma categoria considerada
eminentemente biológica, Sandow mostrou que a masculinidade poderia ser uma performance,
uma maneira de exibição e não apenas uma característica oriunda da natureza. Ele surge como
o artista símbolo da masculinidade da década de 1890. Seu nome e corpo encantam multidões
em suas aparições ao vivo nos teatros e em fotografias artísticas clicadas por nomes como
Napoleon Sarony 187 :

Montagem feita pelo autor com imagens de Napoleon Sarony.
Disponíveis em: https://www.scoopnest.com/user/oldpicsarchive/788455143649972224 e
https://imgc.allpostersimages.com/img/print/posters/napoleon-sarony-eugen-sandow-in-classical-ancient-grecoroman-pose-c-1893_a-G-13550843-4990831.jpg

E nas imagens clicadas por Benjamin J. Falk, 188
186

CHAPMAN, 2006, p.60.
Napoleon Sarony (1821 - 1896). Fotógrafo americano. Era famoso por retratar as celebridades de seu tempo.
Além de Eugen Sandow, uma de suas fotografias mais icônicas foi de Oscar Wilde.
188
Benjamin J. Falk. (1853-1925). Fotógrafo americano considerado o sucessor de Sarony depois da sua morte.
Um fotógrafo que se especializou em artistas.
187
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Montagem feita pelo autor com imagens de Falk.
Disponíveis em: https://br.pinterest.com/pin/153544668517947289/?lp=true e
https://br.pinterest.com/pin/508836457875302330/

As imagens de Sandow também estamparam ilustrações em jornais e revistas. E seu
corpo foi uma das primeiras imagens captadas em movimento no início do cinema. O corpo nu
de Sandow tornou-se sinônimo de beleza e de desenvolvimento muscular. Ele ajudou a
remodelar as noções sobre o que a perfeição corporal masculina, e a própria masculinidade, e
seus novos significados na sociedade industrial moderna.
Sandow conseguiu conquistar sucesso, tanto com membros da elite como com as
classes trabalhadoras. Ele representava um novo padrão de aptidão, beleza, força e potência
masculina. Estreitamente exposto e publicamente divulgado como ele era, logo se tornou um
ícone da hipermasculinidade que, com seu extraordinário desenvolvimento muscular,
literalmente incorporou características que muitos homens e mulheres acreditavam serem
ameaçadas pela vida moderna, personificada na figura masculina do tradicional dândi.
Voltando à primeira metade do século XIX, Beau Brummell189 tinha mudado padrões
de como um homem deveria se vestir e comportar, valorizando o comportamento do dândi em
189

George Bryan "Beau" Brummell (1778 - 30 1840) era uma figura icônica na Regência da Inglaterra, o árbitro
da moda masculina e um amigo do Príncipe Regente, o futuro rei Jorge IV. Ele estabeleceu o modo de vestir
para os homens, rejeitando modas excessivamente ornamentadas preferindo roupas sob medida discretas, mas
perfeitamente ajustadas e personalizadas.
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oposição ao comportamento da tradicional aristocracia britânica. Nada perucas e maquiagem.
O homem ideal de Brummell, o dândi190, deveria ter como mantra “menos é mais”. Tomar
banho e usar pouco perfume. Baudelaire definiu o movimento:
O dandismo não é nem mesmo, como muitas pessoas pouco sensatas parecem acreditar,
um gosto imoderado pela toalete e pela elegância material. Essas coisas não são, para o
perfeito dândi, senão um símbolo da superioridade aristocrática de seu espírito. Assim, a
seus olhos, obcecado, acima de tudo, por distinção, a perfeição da toalete está na
simplicidade absoluta que é, de fato, a melhor maneira de se distinguir.191
Brummell era assessor do Príncipe de Gales, futuro Rei Jorge IV do Reino Unido. A
partir dos conselhos dados ao príncipe, e sua aceitação por ele, os demais nobres começaram a
mudar o estilo de se vestir, começando por exemplo, a usar calças ao invés dos tradicionais
culotes, em inglês os breeches.
Na série para a TV, Beau Brummell; the charming man192, podemos ver algumas cenas
icônicas dessa mudança. Quando Brummell conversa com o Príncipe de Gales, mostrando que
um homem como ele ficaria mais viril, sem peruca e maquiagem.

Montagem feita pelo autor com imagens do filme Beau Brummell; the charming man.
Disponível em: https://youtu.be/C7CRWGPlYfE
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O dândi foi um estilo ou modo de vida que surgiu na Inglaterra na virada do século XIX. Homens que tinham
certo vício pela aparência se vestiam com roupas simples, porém de bons materiais e que não necessariamente
pertenciam a aristocracia. Oscar Wilde foi um exemplo de dândi. Fonte:
http://www.alternativeguy.com/2016/03/a-afirmacao-do-dandismo.html
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BAUDELAIRE, Charles; BALZAC, Honoré de; D’AUREVILLY, Barbey. Manual do Dândi: A vida com
estilo. Autêntica Editora, Edição do Kindle, 56 - 61.
192

Beau Brummell: This Charming Man. Série para TV da BBC de Londres (2006) baseada na biografia de
Beau Brummell de Ian Kelly. Dirigida por Philippa Lowthorpe. Disponível em https://youtu.be/C7CRWGPlYfE
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Outra cena icônica, é aquela em que Brummel mostra a transformação do homem
aristocrata seguindo os princípios do “Dandismo”. Uma ruptura com a antiga aristocracia e o
nascimento de um novo homem: elegante, mas despojado em comparação com os antigos
padrões de vestimenta.

Montagem feita pelo autor com imagens do filme Beau Brummell; the charming man.
Disponível em: https://youtu.be/C7CRWGPlYfE

Brummell se preocupava com aspectos da moda e elegância das roupas, na primeira
metade do século XIX, pouca atenção dava ao corpo, propunha apenas que os homens deveriam
ser mais higiênicos. As atividades físicas não estavam no radar de Brummel, pois seu um foco
se centrava nas vestimentas.
Mas se Brummell foi um agente de mudança na questão do vestuário masculino,
Sandow foi esse agente com relação ao corpo, no final do século XIX e início do XX.
Bederman193 afirma que a época vitoriana e os progressos da ciência teriam colocado
em dúvida o papel do homem. Os costumes vitorianos eram ligados à uma masculinidade mais
contida, mais educada, controladora dos impulsos mais naturais, tinham enquadrado o papel do
homem.
Ela reforça que essa situação vai se alterar na segunda metade do século XIX. Os
homens querem recuperar um tipo de masculinidade mais próxima dos modelos antigos, antes
de serem regulados pelo rigor do autocontrole imposto pela sociedade vitoriana. A classe média
americana volta a celebrar o corpo masculino. Se o ideal em torno dos anos 1860 era um corpo
magro e contido, sem excessos, a partir dos anos 1890, tudo se altera. O ideal passa a ser um
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BEDERMAN, Gail. Manliness & civilization: A cultural history of gender and race in the United States
1880-1917. Chicago: The University of Chicago Press, 1995.
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corpo maciço e com músculos bem definidos. Assim, os espectadores viram o corpo de Sandow
como uma atração e um desafio, um modelo de força e um objeto de desejo, uma inspiração e
uma sedução. Um corpo muito diferente da média dos homens vitorianos.
Ele conseguiu incorporar um antigo ideal heroico de masculinidade que havia se perdido
no mundo moderno. E na lógica capitalista ele transformou seu corpo em um espetáculo
comercial e uma mercadoria cuja imagem era amplamente reproduzida e vendida em cartões
postais.
Sandow criou admiração como também controvérsias. Ele foi considerado como o
"homem mais forte do mundo" e o "homem perfeito", mas ele foi perseguido por desafiadores,
imitadores e impostores que alegaram que podiam duplicar ou melhorar suas façanhas. Ele foi
celebrado como um símbolo não só de força, mas também de beleza clássica, mas seu corpo
também era criticado como anormal, até mesmo decadente, pelos padrões corpóreos da
época.194 Para a pudica época vitoriana, o corpo desnudo de Sandow também era objeto de
crítica. Mas ele soube ultrapassar essa barreira cultivando o prestígio tanto na ciência médica
como no esporte, apesar de ser uma criação da mídia, do show business americano. Ele era um
apóstolo de saúde, e nunca se reconheceu como um objeto de interesse erótico, mas ampliou os
limites da exibição do nu masculino em exposições ao vivo e em fotografias que despertaram
intenso interesse das mulheres e especialmente dos homens, mas suas apresentações eram uma
desculpa para ver um corpo forte e musculoso quase nu, em público sob o pretexto de ser uma
atração: “O homem mais forte do mundo”. Como ver seus músculos, se estivessem cobertos
por roupas? Como comprovar tal afirmação? Mais parecia uma obra de arte, uma estátua de
mármore do que carne trabalhada em exercícios físicos.
Realizada em Chicago para comemorar o 400º aniversário da descoberta da América, a
Chicago World's Columbian Exposition, mais conhecida como a Feira Universal de Chicago
de 1893, mostrou um retrato do que seria o mundo no século XX. Um século de contradições.
Bederman195 afirma, a Exposição de Chicago de 1893 representa um ponto importante que
expressa a relação entre sexo, gênero, raça e poder no final do século XIX. Mostrando que esse
poder está fundamentalmente relacionado com o homem branco.
A feira abriu em primeiro de maio desse ano e estima-se que aproximadamente mais 25
milhões de pessoas a visitaram nos seus seis meses de duração. A feira foi dividida em duas
áreas específicas: a White City e a Midway Plaisance. O nome White City foi dado ao local
das grandes atrações da civilização ocidental. Em oposição à própria cidade de Chicago que era
194
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escura em função da poluição já existente. Mas podemos fazer uma analogia com o objetivo
principal da feira: mostrar o progresso e a superioridade de uma civilização criada pelo homem
branco como a eletricidade, mineração, máquinas e etc. Já Midway Plaisance tinha a função de
mostrar o oposto, o exótico, o selvagem.

Montagem do autor. Imagens da White City e pôster da Midway Plaisance, Chicago 1893.
Disponível em: http://www.pomegranate.com/aa440.html e https://1.bp.blogspot.com/AJwbR7ZgEZ0/V3rPiyqAd5I/AAAAAAAADMU/rMHlmZTmlII2zfDLGS8S8g2MpT_PugVACLcB/s1600/Official%2BGuide%2Bto%2BMidway%2BPlaisance%2B%2B1893%2B-%2BCover.jpg

Sandow como uma das atrações no período não ficou em nenhuma das duas áreas. O
The Trocadero situava-se no centro de Chicago. Mas o objetivo era atrair as multidões que se
dirigiram à cidade independente se as pessoas tivessem visitado a parte da ciência, do progresso
ou que foram ver as exibições exóticas de várias partes do mundo.
O corpo era um assunto que chamava atenção na Chicago de 1893. Na Exposição, vários
"tipos" humanos estavam em exibição em configurações tanto formais como comerciais. Em
Midway Plaisance era possível ver povos e culturas de todo o mundo dispostos de maneira
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hierárquica: começando com as nações mais ocidentalizadas e se estendendo aos povos menos
"civilizados", como a aldeia de Daomé.196
No “Edifício de Antropologia”, os visitantes poderiam pesquisar uma variedade ainda
maior de tipos, desde os tempos pré-históricos até o presente, começando com os povos nativos
da América do Norte. O antropólogo Frederic Ward Putnam, diretor do Museu Peabody da
Universidade de Harvard, que havia sido nomeado chefe do Departamento de Etnologia e
Arqueologia da Feira de Chicago em 1892, escolheu Franz Boas como assistente para estruturar
a exposição. Boas dirigiu uma equipe de cerca de cem assistentes, com o objetivo de recriar o
modo de vida dos indígenas antes da chegada de Colombo à América. Putnam pretendia mostrar
as condições dos indígenas que viviam na América pré-colombiana e a mudança ocorrida no
continente celebrando os quatro séculos de realizações ocidentais desde 1493.197 Boas tinha a
intenção de usar as exposições para que os visitantes do Midway Plaisance pudessem ver e
aprender sobre outras culturas. Ele trouxe quatorze aborígenes Kwakiutl da Colúmbia Britânica
(Canadá) para residir temporariamente em uma aldeia construída em Chicago, onde eles
poderiam realizar suas tarefas diárias para exibição pública. Povos Inuit

(esquimós) se

apresentavam com seus artefatos feitos a partir das peles das focas.

Os Kwakiutl na Exposição de Chicago de 1893.
Imagem disponível em http://online.scuola.zanichelli.it/corsodiscienzesociali/files/2010/02/B.jpg

196

Ver o documentário EXPO – Magic of the White City (Narrated by Gene Wilder) da Inecom Entertainment
Company (2005). Dirigido por Mark Bussler e roteiro de Brian Connelly. disponível em
https://youtu.be/cpOQE5KJJds
197
TRUMAN, Benjamin Cummings. History of the World's Fair: Being a Complete Description of the World's
Columbian Exposition from its Inception (Classic Reprint). London: Forgotten Books, 2017.
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Sua experiência com a Exposição proporcionou as primeiras reflexões de Franz Boas
sobre a antropologia no seu contato com o grande público. Os visitantes não estavam lá para
serem educados, mas para se entreterem. 198
Os frequentadores da Exposição de Chicago puderam também ver e comparar seus
corpos com as medidas dos homens e mulheres americanos "típicos" modernos. Dudley
Sargent199 trouxe suas "estátuas antropométricas", confeccionadas utilizando como modelos as
fotografias de milhares de estudantes de primeira classe da Universidade de Harvard e Radcliffe
(Massachusetts), na época uma escola apenas para mulheres.

Uma questão que mostra

seriamente a questão racial e social do período, onde apenas estudantes de duas renomadas
escolas da elite americana serviram como base para o cânone do corpo americano moderno,
excluindo-se uma série de outros corpos que não participavam da vida acadêmica nessas
universidades.

Montagem do autor com imagens dos “corpos típicos” de Sargent.
Disponível em https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/05/harvards-peabody-museum-fetes-150-years-withunusual-exhibit/

Muitos visitantes pagaram uma pequena taxa para ter seus corpos medidos e
comparados com os padrões que Sargent havia criado. Desta forma, os visitantes puderam ver

198

BOAS, Franz. Race and Democratic Society. London: Biblo-Moser, 1945.
Dudley Allen Sargent (1849-1924) Professor americano de educação física na Universidade de Harvard.
Sargent adicionou pesquisas científicas para treinamento físico, num momento em que o conceito de que a
educação física é benéfica para a saúde e o bem-estar estava sendo considerado nos Estados Unidos.
199
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e comparar corpos exóticos, corpos “típicos de americanos modernos” e seus próprios corpos
durante uma única visita.
Se Sargent mostra com seus “corpos típicos americanos” as questões raciais dentro da
própria sociedade americana, hierarquizando um padrão de corpo, branco e da elite
universitária, a Exposição de Chicago mostra que as percepções com outro tipo de pessoas
poderiam ser mais nefastas. Nesse caso, nada poderia estar mais distante da elite branca
ocidental do que os povos negros da África, ali presentes em Midway Plaisance. Essa era a
realidade representada pelas pessoas que vieram de Daomé (atual Benin), que eram descritos
como violentos, ferozes e canibais. No documentário EXPO – Magic of the White City 200,
aparecem comentários que em épocas de poucos alimentos, os daomés comeriam os próprios
parentes. E a imprensa da época reforça a ideia, escrevendo que durante o tempo da feira, o
número de daomés diminuiu. Sensacionalismo ou não, os daomés mexeram com o imaginário
de uma África selvagem muito distante da civilização ocidental presente na White City.
Selecionei algumas imagens do documentário EXPO – Magic of the White que mostram os
daomés.

Tradução da legenda: “eles pareciam que estavam prontos para lutar”.

200

Disponível em https://youtu.be/cpOQE5KJJds
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Tradução da legenda: “Os daomés eram considerados canibais”

Tradução da legenda: “ O rumor é que eles comiam seus próprios parentes. “
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Nesse caldo de povos e corpos, gostaria de introduzir um novo elemento: Edgar Rice
Burroughs. O criador de Tarzan vivenciou toda a ebulição da Exposição de 1893: da civilização
branca à “selvageria negra africana”; da eletricidade que movia os motores das corporações
nascentes americanas aos rumores de canibalismo de Daomé. O jovem Edgar Rice Burroughs
teve a oportunidade de acompanhar o choque de culturas entre a White City e Midway
Plaisance. Bederman aponta a presença do jovem Edgar Rice Burroughs que contava com 18
anos em 1893, Ed tinha se encantado em visitar a Exposição Colombiana Mundial, onde a
companhia de seu pai estava exibindo um automóvel elétrico.201
ERB, sigla de como que ele é conhecido nos Estados Unidos, dirigiu um carro elétrico
projetado pela companhia de seu pai, George Burroughs:
Ed voltou logo para o resto do verão para ajudar a companhia de seu pai - a American
Battery Company - em mostrar seus produtos em uma exposição no futurista edifício da
eletricidade. A parte mais emocionante de seus deveres envolveu a condução do que muitos
dizem ser a primeira “carruagem elétrica sem cavalos” em Chicago. A visão desse veículo
estranho causou certo pandemônio sempre que aparecia...202
Na biografia de ERB escrita por Porges, localizei a imagem da credencial de acesso à
exposição de ERB:

Ticket de Edgar Rice Burroughs para a Exposição de Chicago. 1893.203
201

BEDERMAN, 1995, p. 218.
Disponível em http://www.erbzine.com/mag12/1275.html (minha tradução).
203
PORGES, Irwin. Edgar Rice Burroughs: the man who created Tarzan. Utah: Brigham Young University
Press, 1975, p.37.
202
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Só percebi que existia algo de familiar entre a maior obra de ERB, Tarzan e a Exposição
de Chicago, quando fazia a pesquisa sobre Eugen Sandow e os significados da White City e
Midway Plaisance, ao realizar a seguinte montagem de imagens: uma foto de Sarony, com
Sandow posando como o Hércules Farnese e ilustração sobre o povo de Daomé divulgadas na
época:

Montagem feita pelo autor.
Sandow por Sarony (1893) disponível em http://www.classicsandclass.info/product/21/ e Dança dos Daomés,
Chicago 1893 em https://youtu.be/cpOQE5KJJds

Imagens que remetem ao personagem Tarzan, o alter ego de Edgard Rice Burroughs.
Os estímulos que Burroughs recebeu durante o verão de 1893, certamente influenciaram sua
imaginação para o resto da vida. Povos diferentes dos “americanos típicos” na Midway
Plaisance, associados à celebridade muscular germânica Sandow, um homem branco que exibe
seu poder muscular em uma exposição que exaltava as realizações da civilização ocidental
mostrando que o padrão ideal de civilização. E o padrão de sucesso é representado pelo homem
branco.
A figura de um homem branco (Tarzan dos Macacos) que sobreviveu aos perigos
apresentados pela natureza, serve como um elemento para aumentar o poder inato deste homem.
Nós não sabemos o quanto da visão de Burroughs entre a civilização e a barbárie foi construída
pelas imagens que viu na exposição de Chicago, mas o zeitgeist de então poderia afetá-lo para
criar essa superioridade branca exibida em Tarzan.
O jovem Edgard pode ter sido influenciado pelas percepções dos habitantes de Daomé
que também ali estavam presentes. Edgar nunca foi à África. Sua imaginação sobre esse
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continente com sua fauna foi obtida biblioteca de Chicago. Imagino que pelas imagens que ele
viu na exposição de 1893 mostrando a superioridade branca em relação a barbárie dos africanos,
principalmente pelo canibalismo E por tudo que isso representava: uma posição aos progressos
da ciência das civilizações ocidentais notadamente europeia e norte americana.
Será que Edgar guardou essas imagens em sua mente e ao criar seu personagem Tarzan
não utilizou suas memórias para descrever esse ideal de homem branco talhado na luta para sua
sobrevivência na selva africana.? Um homem forte que sobreviveu apesar de todos os pontos
contrários mas que soube utilizar sua inteligência herdada de uma estirpe superior britânica.

Explicando à publicação norte-americana Writer’s Digest que ao escrever “Tarzan” estava
interessado em observar uma disputa entre hereditariedade e ambiente, Burroughs afirma
que imaginou um bebê de “uma raça fortemente marcada pelas características hereditárias
do tipo mais puro e nobre. “ 204

Uma posição clara descrita no diálogo entre John e Alice Clayton , os futuros pais de Tarzan,
quando se encontram abandonados no meio da selva africana:

“ - ... mas devemos enfrentar a situação com bravura e com a maior confiança em nossa
habilidade de lidar com as circunstâncias; sejam elas quais forem. Centenas de milhares de
anos atrás, num passado distante e obscuro, nossos ancestrais enfrentaram os mesmos
problemas que enfrentaremos, possivelmente nas mesmas florestas primitivas. O fato de
estarmos aqui hoje prova a sua vitória. O que eles fizeram que não podemos fazer? E o
melhor, não estamos munidos de séculos de conhecimento superior? E a ciência não nos
deu meios para nos protegermos e sobrevivermos, enquanto eles eram totalmente
ignorantes? O que eles alcançaram, Alice, com armas e instrumentos feitos de pedra e
ossos, certamente nós também alcançaremos. “205

E o machismo da época se mostra na resposta de Alice para John, mostrando que a
superioridade não é apenas branca, mas masculina:

204

BURROUGHS, Edgar Rice. Tarzan: o filho das selvas; apresentação, tradução e notas Thiago Lins. Rio de
Janeiro: Zahar, 2014, p.9.
205
BURROUGHS, 2014, p. 42.
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- Oh, John, gostaria de ser um homem, com uma filosofia masculina, mas sou apenas uma
mulher, usando meu coração em vez da cabeça, e tudo o que vejo é horrível demais,
impossível de se colocar em palavras. Espero que esteja certo, John. Darei meu melhor
para ser uma mulher primitiva corajosa, uma companheira perfeita para um homem
primitivo. 206
O personagem Tarzan aparece pela primeira vez em 1912 na revista de pulp fiction207
All-Story. O sucesso foi estrondoso. O personagem de ERB alcança uma posição de destaque
que perdura até os dias de hoje. Estimativas de vendas de seus livros sobre Tarzan, durante a
sua vida, chegam aos 60 milhões de exemplares. Ele foi o autor norte-americano mais lido na
primeira metade do século XX.208 Sem considerar o sucesso no cinema e as séries de TV que
ajudaram a vender a imagem do homem branco que se impõe por suas habilidades; força e
caráter. O primeiro filme Tarzan, o homem macaco, foi produzido apenas 6 anos após o
surgimento do personagem em 1918. Com o ator Elmo Lincoln no papel principal.209 Elmo era
considerado um ator que tinha um físico invejável. Seu porte foi um dos pontos determinantes
que levaram à sua escolha para ser o primeiro ator a interpretar Tarzan.

Elmo Lincoln - Tarzan 1918
Disponível em http://www.meredy.com/tarzantriv.htm

206

BURROUGHS, 2014, p. 43.
Pulp fiction é o nome dado, a partir do início da década de 1900, às revistas feitas com papel barato, fabricado
a partir de polpa de celulose (pulp). As pulp fictions eram um tipo de entretenimento rápido, sem grandes
pretensões artísticas.
208
BURROUGHS, 2014, p. 8.
209
BURROUGHS, 2014, p. 11.
207
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Um fato importante é que ERB nunca ficou satisfeito com os atores que interpretaram
seu personagem.
Segundo Burroughs, Tarzan era “acima de tudo, inteligente” enquanto os filmes
mostravam-no como um idiota, que não articulava seus pensamentos corretamente e não
sabia se comportar na civilização”210

ERB teve o mérito de mostrar massivamente um fenômeno que ele viu acontecer na
Exposição de Chicago, um novo modelo de masculinidade longe dos padrões vitorianos. Se
Tarzan tinha a genética superior dos Greystokes, ele só alcança sua plenitude como macho,
voltando às origens do homem, na luta pela sobrevivência nas selvas, fortalecendo seu corpo,
convivendo com os animais e lutando contra os selvagens. Mas longe da civilização. Esse
resgate de uma natureza masculina adormecida, é um dos fatores do sucesso de Tarzan. Os
homens contemporâneos enxergam nele, uma resposta aos desafios que a sociedade moderna
impôs aos homens e seu papel nela. Segundo Bederman:

A característica memorável de “Tarzan dos macacos” é o personagem viril de Tarzan uma fantasia poderosa e atraente de virilidade perfeita e invencível. O sucesso fenomenal
de “Tarzan” sugere que se atingiu uma concordância profunda com americanos
interessados em resgatar a masculinidade.211

Se Sandow exibiu seu corpo em Chicago e outras cidades, mostrando um modelo de
masculinidade que causava tanto inveja como admiração em homens e mulheres, o Tarzan de
ERB foi o veículo de massificação para o grande público, seja pelo sucesso das revistas de pulp
fiction, seja pela sua chegada às telas do cinema mudo, indústria nascente e de enorme
popularidade no começo do século XX. Tarzan não precisava falar, apenas exibir sua
masculinidade branca talhada nas selvas africanas e ser um símbolo de superioridade para os
homens brancos frente aos “seres inferiores” que estavam colocando em questão essa
superioridade: as mulheres iniciando um clamor por seus direitos, os imigrantes que chegavam
em grande número aos Estados Unidos, ocupando as oportunidades dos trabalhadores

210
211

BURROUGHS, 2014, p.11.
BEDERMAN, 1995, p.219. Minha tradução.
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americanos, com salários inferiores. Lembrando que o nome “Tarzan” significa “pele branca”
na linguagem dos macacos criada por ERB.212
A estreita relação entre corpo e cinema desde sua criação pode ser atestada por outra
figura presente na Exposição de Chicago de 1893, Thomas Alva Edison213, um dos inventores
mais prolíficos da história. Apesar de ter perdido a concorrência para iluminar a feira para a
Westinghouse, Edson exibe o seu equipamento de filmagem: cinescópio (Kinetoscope). Uma
das primeiras imagens do cinema é justamente das poses que Sandow fazia em suas
apresentações. Edison estava consciente da força e do interesse desse tipo de imagem e
convidou Sandow, a quem tinha visto em Chicago durante a Exposição, para ir ao seu estúdio
em Nova Jersey em maio de 1894. Esse primeiro registro das imagens foi importante para os
dois homens. Para Sandow era uma maneira de se projetar ainda mais na mídia americana e
aproveitar para lançar seu livro. Para Edison, o objetivo era ter um conteúdo atraente para as
massas e mostrar as potencialidades para sua nova invenção. O corpo de Sandow era esse
conteúdo.

Imagens de Thomas Edison e Eugen Sandow (uma das primeiras imagens do cinema em 1894)
Disponíveis em http://www.ifbbpro.com/wp-content/uploads/image/2008/news/sandowedison.jpg
e https://www.youtube.com/watch?v=agvQxm_nPIw

212

BURROUGHS, 2014, p. 66.
Thomas Alva Edison. (1847 - 1931) empresário americano que patenteou e financiou o desenvolvimento de
muitos dispositivos como lâmpada elétrica incandescente, o fonógrafo, o cinescópio ou cinetoscópio.
213
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Eugen Sandow teve um papel preponderante da propagação de um ideal corporal
masculino no século XX. Ele acima de ser um atleta da musculação, era um homem de visão
comercial e soube aproveitar as oportunidades. Lançou livros e revistas. Sua importância no
bodybuilding é refletida até os dias de hoje. O trofeú do concurso Mister Olympia214 reproduz
sua imagem:

Montagem feita pelo autor: Sandow e o Trofeú Mr. Olympia
Disponível em https://forums.tnation.com/uploads/default/original/3X/4/1/41f7c1baa399d2a1cce50845bb42a678d1f85cc1.jpg
http://www.ifbbpro.com/news/history-of-the-sandow-statuette/ e

Sandow é a inspiração. Mas os corpos campeões do Mr. Olympia se modificaram muito
nos últimos anos. Uma hipertrofia muscular sem comparação com os tempos de Sandow e a
busca da superação dos limites humanos pode ser observada no corpo do campeão de 2017 Phil
Heath:

214

Mr. Olympia é um concurso administrado pela International Federation of Bodybuilding (IFBB)
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Montagem feita pelo autor : Phil Heath, campeão do Mr. Olympia, 2011/17
Imagens disponíveis em http://www.mozolani.com/images/upload/images/phil-Heath.jpg

Comparando-se o porte do pai do bodybuilding no século XIX com o atual campeão
Mr. Olympia Phil Health, podemos ver como os cânones dessa prática física se alteraram.

Montagem feita pelo autor: Eugen Sandow (1893/94) e Phil Heath, Mr. Olympia, 2011/17.
Disponível em https://forums.tnation.com/uploads/default/original/3X/4/1/41f7c1baa399d2a1cce50845bb42a678d1f85cc1.jpg e
https://www.menshealth.com/sites/menshealth.com/files/phil-health-mr-olympia-2017_0.jpg
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2.2. A BELEZA DA GUERRA (?)
Ninguém jamais descobriu a feiura por meio de fotos. Mas muitos, por meio de fotos,
descobriram a beleza. Salvo nessas ocasiões em que a câmera é usada para documentar, ou
para observar ritos sociais, o que move as pessoas a tirar fotos é descobrir algo belo. [...]
Ninguém exclama: “Como isso é feio! Tenho de fotografá-lo”. Mesmo se alguém o
dissesse, significaria o seguinte: “Acho essa coisa feia... bela”.
Susan Sontag

A afirmação de Sontag explicita um universo em que a beleza, mesmo quando uma coisa
feia é vista como bela, mostra que a fotografia tem um papel de valorizar, registrar e imortalizar
o belo: uma igreja, uma ponte, uma montanha, um rosto, um corpo. As imagens fotográficas de
pobreza, de fome, de crimes fazem parte do universo do mundo das imagens documentais e
prioritariamente captadas em preto e branco, como nas imagens de Sebastião Salgado. E são
belas. No site Obvious, obtive a imagem abaixo com sua respectiva legenda e texto que reforça
a ideia de beleza presente mesmo nas coisas que causam mal-estar como a miséria na África.
No continente africano, fome e miséria convertidos em beleza: 215

215

disponível em http://lounge.obviousmag.org/tanto_mar/2015/05/vos-sois-o-sal-da-terra.html
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Os grandes artistas teriam a capacidade de transformar o feio em belo, devido à sua
sensibilidade. Uma foto jornalística sobre o mesmo tema poderia não alcançar essa aura de
beleza. Seria mais uma foto explícita sobre a miséria. O olhar e a técnica do fotógrafo fazem a
diferença: o jogo de luzes e sombras, os ângulos certos, a perspectiva e o momento certo do
clique. Mostram coisas feias mas ao serem captadas pelas câmeras, se transformam em “fotos
fantásticas”, “ verdadeira obra de arte”. O feio se transforma em belo.
Umberto Eco sumariza:

[...] embora existam seres e coisas feias, a arte tem o poder de representa-los de modo belo,
e a Beleza (ou pelo menos a fidelidade artística) dessa imitação torna o Feio aceitável. Os
testemunhos dessa concepção não faltam, de Aristóteles até Kant. Se nos restringirmos,
portanto, a tais reflexões, a questão é simples: existe o Feio, que nos repugna em estado
natural, mas que se torna aceitável e até agradável na arte [...]216

Um dos temas mais “feios” que acontece e se repete na história humanidade são as
guerras. Um momento em que o ser humano mostra o seu pior lado, quando as pessoas se
transformam, seja na luta para sobreviver ou pela maldade e crueldade praticada contra outros
seres humanos.
Ao longo dos tempos na pintura e depois na fotografia, vários artistas retrataram os desastres
da guerra. Utilizo aqui o mesmo nome dado à uma série de trabalhos de Francisco de Goya.
Pintor oficial da Corte dos Bourbons na Espanha, um profissional que fazia arte para reis e
nobres.
Mas o artista realiza uma série de 82 gravuras, entre 1810 e 1814, denominada "Os
desastres da guerra", nas quais são retratadas cenas de levantes e conflitos da luta dos espanhóis
sob o domínio de Napoleão, a chamada Guerra Peninsular. Imagens do que ele viu durante esse
período e que ele quis colocar no papel. Não eram imagens para reis, mas para a história, para
o futuro.
Todorov explica a razão de Francisco de Goya ter criado as gravuras:

“ [...] por que Goya produziu os Desastres da Guerra? Tem-se a impressão de que a
resposta a essa pergunta é simples: porque não podia agir de outro modo. O fato de ter
vivido e observado essa experiência fez dele uma testemunha preciosa. Um pouco como os
216

ECO, Umberto. História da Beleza; tradução Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Record, 2010, p. 133
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sobreviventes dos campos de concentração que na volta se sentem encarregados de uma
missão – contar o que testemunharam para que a humanidade saiba aquilo de que é capaz,
ele sentiu a necessidade de soltar um grito de aflição217

Montagem do autor. Imagens disponíveis em http://blog.humanarte.net/2015/11/arte-da-ira-1.html

Goya mostra corpos despedaçados, empalados, mutilados. Visão da crueldade e do lado
mais obscuro do ser humano. Mas suas gravuras, mesmo assim, são de extrema beleza. Um
registro do que ele viu durante os primeiros anos do século XIX, que viria a ser o século dos
grandes avanços da ciência e da racionalidade ocidental. Suas imagens são cruas, sem meias
verdades, sem romantismo. A guerra é feia por definição, mas as gravuras de Goya são belas.
No século XX, tempo de grandes conflitos, os horrores da guerra são expressos em fotografias
e pinturas.
A Guerra Civil Espanhola mostra o horror que os homens podem fazer uns aos outros.
Picasso registra o desespero dos ataques à Guernica, cidade no norte da Espanha, realizados por
aviões alemães aliados de Franco, um prenúncio do que seria feito na II Guerra Mundial. Para
Hartt, “Guernica” é um memorial de todos os crimes perpetrados contra a humanidade no
século XX.218 Imagens ligadas ao campo e à Espanha como o touro e o cavalo unidos no
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TODOROV, Tzvetan. Goya: A sombra das luzes; tradução de Joana Angélica D’Avila Melo. São Paulo:
Companhia das Letras, 2014, p. 142.
218
HARTT, Frederick. Art: A History of Painting, Sculpture, Architecture. Nova York: Harry N. Abrams Inc.
Publishers.1993, p. 980.
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sofrimento à dor da mãe carregando o filho morto e o homem destroçado no chão. E mais uma
vez a arte converte horror e desespero em beleza

Guernica de Pablo Picasso (1937) - Museu Reina Sofia – Madri.

Uma das imagens fotográficas mais icônicas do século XX é capturada no campo de
guerra por Robert Capa.219 Intitulada “Morte de um Miliciano” ou “O Soldado Caído” no
momento em que um combatente é atingido por balas de metralhadora. Capa é testemunha
ocular do acontecimento, pois se encontra no cenário da guerra, ao lado do soldado.

219

Robert Capa, nome artístico de Endre Erno Friedmann (1913 -1954) fotógrafo de origem húngara.
Especialista em fotografias de Guerra. Capa cobriu importantes conflitos do século XX: a Guerra Civil
Espanhola, a Segunda Guerra Sino-Japonesa, a Segunda Guerra Mundial na Europa, a Guerra árabe-israelense
de 1948. Morreu cobrindo a Guerra da Indochina, ao pisar em uma mina terrestre.
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“O Soldado Caído” de Robert Capa (1936)
Imagem Disponível em
https://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL535353

As palavras de Sontag valorizam ainda mais essa imagem, diante do excesso de
informações que nossa sociedade produz. Uma foto que expressa de forma contundente o
período da história:
O fluxo incessante de imagens (televisão, vídeo, cinema) constitui o nosso meio
circundante, mas, quando se trata de recordar, a fotografia fere mais fundo. A memória
congela o quadro; sua unidade básica é a imagem isolada. Numa era sobrecarregada de
informação, a fotografia oferece um modo rápido de apreender algo e uma forma
compacta de memorizá-lo. A foto é como uma citação ou uma máxima ou provérbio. Cada
um de nós estoca, na mente, centenas de fotos, que podem ser recuperadas
instantaneamente. Mencione a mais famosa foto tirada na Guerra Civil Espanhola, a do
soldado republicano “alvejado” pela câmera de Robert Capa no mesmo instante em que é
atingido por uma bala inimiga, e quase todos que ouviram falar dessa guerra poderão
evocar a imagem granulada em preto-e-branco de um homem de camisa branca, com as
mangas arregaçadas, tombando para trás na beira de uma colina, o braço direito lançado
para trás enquanto a mão solta o rifle; ele está prestes a cair, morto, sobre a própria
sombra.220

220

SONTAG, Susan. Diante da dor dos outros. Companhia das Letras. Edição do Kindle, locais do Kindle 202-

209.
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A guerra tem sido pródiga em imagens da dor e desespero das pessoas ao longo dos
tempos. Deixa cicatrizes na alma e no corpo. E as imagens que registram esses episódios não
nos deixam esquecer os acontecimentos. Em dezembro de 2017, o Papa Francisco escolhe um
exemplo dos horrores da guerra para o seu cartão natalino. Resgata uma imagem do americano
Joseph Roger O'Donnell221 que mostra um menino esperando a hora para cremar seu irmão
morto após o ataque nuclear à Nagasaki em1945. O título dado ao cartão foi “... o fruto da
guerra”. No texto, o papa alerta para o sofrimento das crianças em tempos de guerra, suas
maiores vítimas:

"Um garoto esperando sua vez para cremar o irmão morto que carrega nas costas. É a foto
tirada pelo fotógrafo americano Joseph Roger O'Donnell após o atentado atômico em
Nagasaki. A tristeza da criança é expressa apenas em seus lábios mordidos e o sangue
escorrendo" (minha tradução)

Imagem disponível em:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5224443/Pope-orders-image-young-Nagasaki-victims-printed.html

221

Joseph Roger O'Donnell (1922 - 2007). Documentarista americano, fotojornalista e fotógrafo da Agência de
Informações dos Estados Unidos.
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Imagem disponível em:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5224443/Pope-orders-image-young-Nagasaki-victims-printed.html

Uma imagem de rara sensibilidade e beleza que registra o sofrimento e a dignidade das
crianças diante da tragédia da guerra.
No século XXI, a guerra também é um tema que gera imagens belas baseadas na dor e
no sofrimento. Cito o caso do fotógrafo americano Michael Stokes conhecido por fazer os
chamados “coffee table books”, livros de arte que ficam nas mesas enfeitando o ambiente. Seu
foco é alcançar uma estética homoerótica por meio de corpos masculinos exemplares. Com
imagens de homens belos, magros e musculosos.
Em 2012, ele lança o livro Masculinity222, mostrando vários tipos de homens, em poses
sensuais, alimentando e despertando o imaginário dos tradicionais estereótipos de
masculinidade: desde possíveis amantes, passando por atletas, mecânicos, bombeiros, policiais
e os soldados, uma de suas preferências estéticas.

222

STOKES, Michael. Masculinity. Berlin: Bruno Gmunder Verlag GmbH, 2012.
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Montagem do autor, imagens disponíveis em
https://br.pinterest.com/search/pins/?q=michael%20stokes&rs=typed&term_meta[]=michael%7Ctyped&term_m
eta[]=stokes%7Ctyped

Em Bare Strength223, seu livro de 2014, Stokes continua a vender a sensualidade de
vários tipos de homens com seus nus artísticos. Mas um dos modelos fotografados se destaca,
seja por sua beleza como sua história: Alex Minsky.

Imagem disponível em
https://www.facebook.com/MichaelStokesPhoto/photos/a.406794986046030.93934.119169124808619/1654707
321254784/?type=3&theater

223

STOKES, Michael. Bare Strength. Berlin: Bruno Gmunder Verlag GmbH, 2014.
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Minsky é um veterano de guerra americano, que perdeu sua perna em uma explosão no
Afeganistão em 2009. Em função do acidente, ele passou vários meses internado em hospitais.
Depois passou por momentos de depressão e virou alcóolatra. Conseguiu sair dessa situação,
quando começou a praticar atividades de fitness e posteriormente foi descoberto por fotógrafos,
como Stokes.224
Sua imagem e sua história se destacaram dos outros modelos presentes em Bare
Strength. Um homem que apesar das dificuldades impostas pela guerra, consegue dar a volta
por cima e alcançar uma beleza, seguindo os cânones de muscularidade contemporâneos apesar
de não ter uma perna. De ser um deficiente físico. Um exemplo de nacionalismo americano, de
força de vontade e de sensualidade. Se ele consegue obter esse corpo, qual a razão para outros
homens sem problemas físicos, não conseguirem? Minsky reforça o mito da superação
individual.
A foto de Stokes apresenta esse novo mito: a beleza do corpo masculino na adversidade.
A estetização da tragédia. Se vivêssemos em outras épocas, sem o conceito de politicamente
correto, Minsky seria chamado de aleijado. Mas um ajeitado diferenciado, que pode mostrar
que apesar de todos os desastres que a guerra pode provocar, existe a beleza e o desejo por esse
corpo. O sucesso da imagem de Minsky na mídia foi poderoso. Ele participou de vários
programas na TV e a internet gerou muitas páginas sobre esse marine americano que
representava uma fénix moderna.

Montagem do autor imagens disponíveis em https://imgur.com/tTSgt9B e
https://br.pinterest.com/pin/47428602297887677/?lp=true

224

https://www.queerty.com/10-things-to-know-about-model-alex-minsky-20130403
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Essas imagens foram censuradas várias vezes no Facebook, mas as pessoas começaram
a propaga-las em outros sites, gerando reconhecimento tanto para Stokes como para Minsky e
sua história de superação
O tino comercial capitalista de Stokes percebeu o campo aberto para esse nicho de
imagens: veteranos de guerra mutilados, mas que se encaixassem no ideal do corpo magro,
musculoso, trabalhado da nossa sociedade, que seguiam os cânones já estabelecidos pelo
fotógrafo. Arte e comércio unidos para vender livros que mostram corpos quase perfeitos.
Curiosidade, sensualidade e admiração. Imagens de impacto que se destacam do excesso de
informações que nos rodeiam, fazem parte da estratégia de gerar valor na sociedade da
exposição em que vivemos. Como Sontag afirma:
A caçada de imagens mais dramáticas (como, muitas vezes, são definidas) orienta o
trabalho fotográfico e constitui uma parte da normalidade de uma cultura em que o choque
se tornou um estímulo primordial de consumo e uma fonte de valor.
De que outro modo se pode obter atenção para um produto ou uma obra de arte? De que
outro modo deixar uma marca mais funda quando existe uma incessante exposição a
imagens e uma excessiva exposição a um punhado de imagens vistas e revistas muitas
vezes?225
Lipovestsky & Serroy ao analisar a estetização do mundo, mostram o surgimento do
capitalismo artista reforçam a ideia comercial desse tempo em que vivemos:
Uma hiperarte também na medida em que não simboliza mais um cosmos, não expressa
mais narrativas transcendentes, não é mais linguagem de uma classe social, mas funciona
como estratégia de marketing, valorização distrativa, jogos de sedução sempre renovados
para captar os desejos do neoconsumidor hedonista e aumentar o faturamento das marcas.
Eis-nos no estágio estratégico e mercantil da estetização do mundo. Depois da arte-para-os
deuses, da arte-para-os-príncipes e da arte-pela-arte, triunfa agora a arte-para-omercado.226
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SONTAG, Susan. Diante da dor dos outros. Companhia das Letras: Edição do Kindle, locais do Kindle 211213.
226
LIPOVESTSKY, Gilles & SERROY, Jean. A estetização do mundo: Viver na era do capitalismo artista;
tradução Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 28.
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Stokes lança então seu livro de 2015: Always Loyal, um livro de imagens
exclusivamente feito com imagens de soldados veteranos americanos mutilados em guerra.
Grande parte das imagens são de nus.

Always Loyal.
Disponível em https://www.boredpanda.com/veteran-amputees-hot-calendar-photoshoot-always-loyal-michaelstokes/

Importante notar que Stokes doou parte dos lucros dos livros para o Semper Fi Fund
(um fundo de ajuda aos veteranos fuzileiros navais americanos) ou por crença mesmo de ajudar
a esses homens, ou como maneira de evitar críticas sobre a estetização da tragédia e seu
aproveitamento financeiro.
Em termos de imagens Always Loyal (Sempre leal), continua a mostrar o corpo
masculino (vale a pena notar que apenas uma veterana foi fotografada) e trazendo elementos
da guerra como armas, uniformes e também a bandeira americana. Apologia ao trabalho desses
veteranos de guerra que ao defender a pátria sofreram as consequências nos seus corpos, não
mostram arrependimento. Um corpo sacrificado em nome de um objetivo maior.
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Imagens disponíveis em https://www.facebook.com/MichaelStokesPhoto/

Em algumas fotografias esses corpos mutilados também recebem um tratamento visual
com poses que remetem às antigas esculturas greco-romanas. Uma analogia entre a beleza
clássica, o ideal de beleza de Policleto, com a ação do tempo que as mutilaram. A ação do
tempo, como a ação do homem, nas guerras, que destruíram partes desses corpos de mármore
e também de carne.
Quando vi a imagem do veterano Sargento Gideon Connely, foi impossível não lembrar
da imagem do Deus Dionísio que está no Museu Britânico e que anteriormente ornava o
Parthenon em Atenas, parte da coleção chamada “Os mármores de Elgin”227

Montagem do autor: imagem de Dionísio (Museu Britânico de Londres) e foto do Sargento Gideon Connolly
(Michael Stokes – Always Loyal)
227

Os Mármores de Elgin, também conhecidos como Mármores do Partenon, são uma grande coleção de
esculturas em mármore levadas da Grécia para a Grã-Bretanha em 1806 por Thomas Bruce, Lord Elgin, na
época embaixador junto ao império Otomano.
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Nessas duas outras imagens vemos a similaridade do corpo humano com a pose das
antigas estátuas greco-romanas. Um exemplo das imagens sobreviventes de Warburg que de
tempos em tempos voltam a nos “assombrar”. A falta de suas partes chama a atenção, mas não
geram abjeção. Os soldados são perfeitos, mas ao mesmo tempo imperfeitos, bonitos, mas
quebrados: o corpo como uma ruína e ao mesmo tempo salvação.

Montagem do autor.
Imagens disponíveis em https://www.facebook.com/MichaelStokesPhoto/

Stokes foi perguntado pela rede de notícias americana CNN se não fazia uma
glamourização da guerra, ao que ele respondeu, “que preferia deixar para os espectadores
decidirem...”228
Mais do que uma glamorização da guerra, houve uma glamorização dos corpos
masculinos. Uma maneira de buscar sucesso comercial, mostrando a resiliência desses
veteranos que souberam seguir os cânones da beleza do homem contemporâneo, a despeito de
terem corpos imperfeitos, gerados não pela natureza, mas pela ação dos inimigos dos Estados
Unidos.
Fica evidente que houve um processo de seleção do tipo ideal de veterano que seria
exibido em Always Loyal. Na mesma época Stokes fotografou o Sargento Robert Henline, mas
suas imagens não foram utilizadas no livro.

228

Disponível em http://edition.cnn.com/2015/11/10/politics/veterans-day-michael-stokes-woundedsoldiers/index.html
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Henline lutou no Iraque, ele estava na sua 82ª missão aérea perto de Bagdá em 2007,
quando houve uma explosão. Quatro companheiros morreram. Ele teve quase 40% do seu corpo
queimado e perdeu parte do braço esquerdo.
Abaixo, mostro imagens de Henline antes do acidente.

Montagem do autor. Imagens disponíveis em http://www.dailymail.co.uk/news/article-3540711/In-war-thingswouldn-t-life-one-worst-wounded-Iraq-offers-advise-Donald-Trump-backs-waterboarding.html

E como era sua aparência pouco tempo antes da explosão e como ele ficou depois.

Montagem do autor. Imagens disponíveis em https://www.youtube.com/watch?v=lanu9DLk_i8
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A foto de Stokes com imagem de Robert Henline (esquerda) e Bt Urruela (direita) a
imagem escolhida para ser a capa de Always Loyal.

Montagem do autor, utilizando imagens de Michael Stokes.
Imagens disponíveis em https://www.facebook.com/MichaelStokesPhoto/

Da mesma maneira que Todorov pergunta porque Goya realizou os Desatres da Guerra,
eu pergunto o motivo de Stockes ter criado o livro Always Loyal? Minha resposta: objetivo
comercial de vender imagens de homens bonitos, mas se diferenciado de outros tantos livros
que utilizam ou atletas, esportistas, modelos. Ele criou um propósito: homens com corpos
bonitos, apesar das suas deficiências mostrando seu nacionalismo e que não sucumbiram. Uma
lição para os americanos, um mito de superioridade corporal.
Um outro fotógrafo, que fez imagens de veteranos, foi David Jay229 na série Unknown
Soldier. Jay diferentemente de Stockes não tenta estetizar as imagens. Elas são em preto e
branco, seguindo a tradição das fotos documentais. E mostram os efeitos da guerra nos corpos
de soldados de maneira crua e direta.230 Em um trabalho que remete aos objetivos de Francisco
de Goya, mostrando o que a guerra faz com as pessoas e que não teve ser esquecida. O referido

229

David Jay conhecido como fotógrafo de moda, esse Americano também realiza projetos ligados aos aspectos
sociais, como os veteranos de Guerra mutilados.
230
https://www.featureshoot.com/2015/07/the-unknown-soldier-sheds-light-on-severely-injured-americantroops/
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Sargento Robert Henline também aparece na série de fotos clicadas por Jay, com menos
tratamentos visuais, sem a glamourização das imagens de Stokes.

Montagem do autor. Imagens disponíveis em
http://www.davidjayphotography.com/Artist.asp?ArtistID=2566&Akey=QNZ9HFXP

São fotografias belas, mostrando o lado mais obscuro e monstruoso do que o homem
pode produzir aos seus semelhantes.
David Jay diferentemente de Stokes não publicou nenhum livro, mantém o portfólio de
fotos, apenas no seu site na internet.
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2.3 INFLUÊNCIAS DOS ANOS 1980: CINEMA E AIDS

Quando Daniel Craig, ao interpretar James Bond, sai do mar no filme Casino Royale231
(2006) usando uma sunga azul, é impossível não fazer analogia com um dos antigos filmes da
franquia, em que a atriz Ursula Andress232 também sai do mar de biquíni.

Montagem do autor com imagem de Daniel Craig como James Bond (Casino Royale, 2006) e a atriz
Ursula Andress como Bond girl (007 Contra o Satânico Dr. No 1962). Imagens disponíveis em
http://thelastdaysofdanger.tumblr.com

Daniel Craig exibe o corpo mais musculoso de todos os atores que já interpretaram o
espião inglês. A referência à cena de Ursula Andress, mostra que o cinema captou as
transformações da sociedade com o corpo do homem musculoso em exibição. Não é apenas o
corpo da mulher, como Bond girl que é exposto para deleite dos espectadores do filme. O
próprio James Bond se transforma em um Bond boy para agradar ao público dos anos 2000.

231

232

Casino Royale (2006) dirigido por Martin Campbell. Com Daniel Craig, Eva Green e Judi Dench.

Ursula Margo Andress (1936) é uma atriz de cinema suíça. Foi um dos grandes símbolos sexuais das telas nos
anos 60, lançada como bond girl no primeiro filme de James Bond, 007 Contra o Satânico Dr. No (1962) com
Sean Connery.
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O personagem James Bond sempre foi caracterizado por ser um exemplo de
masculinidade do seu tempo. Mas para interpretar esse personagem, os atores não
necessitavam levantar pesos e ganhar músculos. Eram atores charmosos, belos, fortes e não
necessariamente “sarados”.

Os seis atores que interpretaram James Bond no cinema.
Disponível em http://image.wikifoundry.com/image/3/d239e99ad700b32e8fec12bd082996e1/GW425H206

Atualmente além do talento de interpretação, os atores devem ter “talento muscular”
para se adequar ao zeitgeist relacionado aos corpos.
Comparando o corpo de Sean Connery, uma das faces mais conhecidas do
personagem, com o corpo de Craig nota-se a evolução corporal. Se o jovem Connery fizesse
os testes para obter o papel, será que ele não precisaria ir à academia fazer musculação, entrar
em uma dieta para ganhar peso/músculos? Bastaria seu carisma e charme? Ele também
deveria fazer depilação, pois para mostrar com maior destaque os seus músculos, afinal os
pelos servem como barreira visual; não são considerados higiênicos pelos homens
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metrossexuais233 e esteticamente não são aceitáveis como nos anos 1960. Na sociedade do
desempenho, o “talento muscular” passa a ser uma necessidade para os atores interpretarem
determinados personagens.

Evolução do personagem James Bond: Sean Connery (1962) e Daniel Craig (2006).
Imagens disponíveis em http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1017014/How-Sean-Connery-DanielCraig-swimming-trunk-moment--Y-fronts.html

Os meios de comunicação de massa têm dado às pessoas representações de estereótipos
desde o início do cinema e depois com seus sucessores: a televisão, o vídeo clip, etc. Não
importa quem tenha mais influência, o fato é que esta evolução da sociedade foi documentada
e agora pode ser estudada por nós, analisando as imagens em movimento dos filmes. Eles dizem
muito sobre nossos comportamentos ao longo do tempo.

233

Metrossexual é uma junção das palavras “metropolitano” (cidade, metrópole) e “sexual”, cujo significado
se refere a um homem urbano que se preocupa em cuidar da aparência.
O metrossexual gosta de se vestir bem e de estar na moda. Investe em vestuário e acessórios sofisticados,
frequenta cabeleireiros e institutos de beleza, cuida da pele, usa cosméticos, bons perfumes, faz manicure,
pedicure, depilação, etc.
O inglês David Beckham, jogador de futebol, casado e com filhos, foi sempre uma imagem emblemática de um
homem metrossexual. O termo se popularizou no ano de 2002, através de um artigo escrito pelo jornalista
inglês Mark Simpson, durante a Copa do Mundo de Futebol, quando o jogador David Beckham posou para uma
revista gay no Reino Unido.
Mark Simpson considerou Beckham “o maior metrossexual da Grã-Bretanha”, pelo seu narcisismo ao dizer que
adorava ser olhado, tanto por homens como mulheres. https://www.significados.com.br/metrossexual/
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Como Morin escreveu

Claro que eu estava possuído pela ideia, já em si complexa e recursiva de compreender a
sociedade com a ajuda do cinema e, ao mesmo tempo, compreender o cinema com a ajuda
da sociedade.234

Desde que o Dr. No foi filmado em 1962, cinquenta anos se passaram. Em mais de vinte
filmes, James Bond foi retratado por diferentes atores que representam os diferentes períodos
em que viveram. Se compararmos todos os diferentes olhares e diferentes comportamentos de
atores que representam o mesmo personagem, talvez possamos ter uma imagem mais clara
sobre como a sociedade de cada momento, perceber o que é “homem perfeito”.
Sandow foi filmado por Thomas Edison em 1894. O corpo do homem forte já era um
assunto que o cinema se apropriava pelo interesse que despertava em homens e mulheres em
seus primórdios.
Dyer235 estuda o cinema italiano com foco na categoria do peplum, que chamamos no
Brasil comumente de filme de "sandálias e espadas". Com grande sucesso durante as décadas
de 1950 e 1960, os filmes peplum são inspirados em temas bíblicos, mitológicos ou
ambientados na Antiguidade. O termo peplum refere-se às togas usadas pelos personagens
desses filmes.
Os filmes do gênero peplum existem antes da Segunda Grande Guerra, como Cabiria236
(1914). Maciste era interpretado pelo ator italiano Bartolomeo Pagano. O herói era um escravo
negro forte que auxiliou no resgate da personagem principal, Cabíria, que havia sido
sequestrada e levada para Cartago. Apesar de coadjuvante, o personagem de força interpretado
por Pagano, despertou a atenção do público e passou a ser utilizado em uma longa série de
filmes sob a marca Maciste.

234

MORIN, Edgar. O cinema ou o homem imaginário: ensaio de antropologia; tradução António-Pedro
Vasconcelos. São Paulo: Grande Plano, 1997, p. 12.
235
Richard Dyer (1945) é um acadêmico inglês do King's College em Londres. Especializado em cinema
(particularmente o cinema italiano), teoria queer e a relação entre entretenimento e representações de raça,
sexualidade e gênero.
236
Cabíria, filme mudo italiano dirigido por Giovanni Pastrone em 1914, ainda nos primeiros anos da indústria
cinematográfica da Itália. Além de ser um clássico em si mesmo, também é notabilizado por ser o filme em que
o personagem Maciste fez sua primeira aparição.
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Bartolomeu Pagano, como Maciste em Cabiria de 1914.
Imagem disponível em http://cultura.biografieonline.it/maciste/bartolomeo-pagano/

Pagano pode ser considerado como o Arnold Schwarzenegger do cinema mudo,
precursor do uso de bodybuilders e homens fortes (strongman) como atores. Ele representava
um modelo de herói inspirado em Hércules, com sua força e seus valores morais superiores.
Os fascistas quando tomam o poder na Itália, utilizam Maciste como um exemplo do
homem ideal que o regime totalitário demandava. Em alguns de seus filmes, versos de Dante
foram incluídos para fortalecer ainda mais o nacionalismo do regime. A popularidade de
Pagano era evidente. Reich acredita que Mussolini se inspirou em Maciste para “criar” sua
própria personalidade pública. Ao comparar imagens dos dois “personagens” existe
similaridade de gestos, reforçando o papel do homem forte e determinado em alcançar seus
objetivos. 237 Um corpo forte para expressar a força do regime.

237

REICH, Jacqueline. The Maciste Films of Italian Silent Cinema. Indiana: Indiana University Press, 2015.
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Benito Mussolini e Bartolemeo Pagano (Maciste)
Imagem disponível em https://news.fordham.edu/arts-and-culture/29119/#prettyPhoto/2/

Com a derrota da Itália em 1945, acontece um movimento no cinema peplum, a busca
de bodybuilders americanos para interpretar os heróis clássicos. Os vencedores da guerra
personificam o ideal masculino de sucesso e é esse conceito que o cinema de “espada e
sandália” italiano absorve. Além do corpo musculoso americano, o que se reforça é o conceito
do poder do homem branco.

Os filmes da categoria peplum podem ser definidos como filmes de aventura baseados em
heróis da antiguidade clássica (inclusive bíblica) estrelados por bodybuilders dos E.U.A.
Como personagens interpretados por esses artistas, eles encarnam tanto o passado branco
como o futuro [da humanidade]. A antiguidade clássica era vista, essencialmente, como
racialmente branca, e os europeus tendem a ver os Estados Unidos como uma nação
branca com minorias de cor. Além disso, a antiguidade clássica, ainda é uma presença
constante na Itália, também foi assumida como o pináculo de toda conquista humana,
enquanto os Estados Unidos eram amplamente percebidos como a terra do futuro
humano.238
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DYER, Richard. The white man’s muscle. In: STECOPOULOS, Harry; UEBEL, Michael in Race and the
subject of masculinities. Durham: Duke University Press, 1997, p. 289. Minha tradução.
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Bodybuilders americanos são convidados para estrear os filmes peplum: Steve Reeves,
Gordon Scott, Gordon Mitchell, Mickey Hargitay entre outros.

Montagem do autor. Steve Reeves e Gordon Scott em filmes Peplum.
Imagens disponíveis em https://www.pinterest.pt/pin/299207968969862550/ e
http://peplumx.blogspot.com.br/2014/03/kerim-son-of-sheik-gordon-scott.html

O ideal de beleza e força muscular dos homens americanos era extremamente valorizado
no pós-guerra italiano. Mas era necessário não ser apenas americano, o ator/ bodybuilder
deveria parecer “muito americano”. Bodybuilders de origem italiana nascidos nos Estados
Unidos mudaram seus nomes para serem aceitos como atores de peplum. Adriano di Venezia
se tornou Kirk Morris; Sergio Ciani virou Alan Steel.239Mesmo americanos que não tivessem
nomes e sobrenomes caracteristicamente americanos, criaram novos nomes artísticos.
A admiração não era apenas pelo corpo forte, mas também por uma cultura americana
que se fortaleceu ainda mais junto à juventude italiana do pós-guerra. O cinema de Hollywood
ditava as regras de comportamento no período.
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DYER, 1997, p. 286.
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O francês Serge Nubret240 dotado de um corpo excepcional, tão ou mais forte do que os
bodybuilders brancos americanos, nunca obteve um papel principal no cinema italiano de
peplum. Poderia-se falar de que não existiam deuses greco-romanos negros para que ele fosse
escolhido. Mas lembrando que Maciste, o herói dos filmes peplum do início do século XX, era
um escravo, a exclusão de Nubret dos papeis principais, mostrava o quanto a sociedade italiana
buscava uma identidade vencedora associada ao homem branco. Notadamente americana.

Serge Nubret, fisiculturista francês e ator de Peplum.
Imagens disponíveis em http://www.peplumtv.com/2011/04/serge-nubret-1938-2011.html e
https://br.pinterest.com/pin/335096028498730306/

A questão racial no cinema continua a ser um ponto de discussões ainda no século
XXI. Nos últimos anos, as premiações como Oscar, tem sido objeto de reclamações por
negros, pelas exclusões de seus nomes. Em 2015 e 2016, as redes sociais propagaram o
#oscarsowhite, (# Oscar tão branco) criticando os eleitores da Academia por não selecionar
negros para concorrer ao troféu dos melhores do ano no cinema.

240

Serge Nubret (1938- 2011) foi um fisiculturista profissional francês, líder da federação de musculação e ator
de cinema. Ele recebeu muitos títulos de musculação, incluindo IFBB Mr. Europe (1970) Tall, NABBA Mr.
Universe (1976) e WBBG Pro. Mr. World (1977). Serge Nubret foi apelidado de "Pantera Negra".
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2.3.1 Os heróis de Reagan

O homem branco forte é uma imagem recorrente no cinema desde os seus primórdios.
Especialmente em filmes em que o papel exigia isso. Atores como Johnny Weissmuller, tinha
sido campeão olímpico de natação antes de interpretar o personagem Tarzan em várias versões.
Marlon Brando e sua camiseta branca apertada de Stanley Kowalski em A Streetcar Named
Desire 241, chamou a atenção para o corpo forte do ator. E Charlton Heston como Moisés em
“Os 10 Mandamentos”242, exibia seus músculos no épico bíblico.

Montagem do autor com fotos de Johnny Weissmuller (1930), Marlon Brando (1951) e Charlton Heston
(1956).
Imagens disponíveis em https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/johnny-weissmuller-in-tarzanpublicity-portrait-circa-1930s-news-photo/143928063 e
https://www.hollywoodreporter.com/news/marlon-brandos-real-last-tango-801232 e
https://br.pinterest.com/robtaylorrolls/heston/?lp=true
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No Brasil o filme foi chamado de Uma Rua Chamada Pecado. Direção de Elia Kazan e roteiro de Tennessee
Williams (1951)
242
Os Dez Mandamentos é um filme épico bíblico americano de 1956 produzido, dirigido e narrado por Cecil B.
DeMille
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Ao ver esses corpos nos dias de hoje, apesar de sua beleza que encantaram gerações
passadas, poderíamos considera-los “pequenos” perto do tamanho dos corpos dos atores de
Hollywood especialmente dos filmes de ação. Esses corpos hoje seriam considerados como
“corpos naturais”. Corpos que não necessitaram de treinos pesados, suplementos ou hormônios.
Foram naturalmente “construídos” com atividades físicas regulares e boa alimentação.
A partir da década de oitenta do século passado, algo acontece na nossa sociedade que
refletiu no cinema ou algo aconteceu no cinema e refletiu na nossa sociedade parafraseando
Morin. Dois acontecimentos surgem como os catalizadores dessa mudança da representação do
corpo masculino a partir dos anos 1980: a eleição de Ronald Reagan243 e o aparecimento da
Aids244.
Depois da derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã (1975). E a invasão da
embaixada americana em Teerã (1979) durante a revolução xiita que derrubou o Xá Reza
Pahlevi, existia um sentimento de que os Estados Unidos estavam perdendo a força como
Nação. O símbolo maior dessa perda de autoridade americana era o democrata Jimmy Carter245.
Considerado um presidente fraco, hesitante, ele teria colocado os Estados Unidos de joelhos
perante o mundo: ele teria emasculado a América. Jeffords reproduz as opiniões do expresidente republicano Richard Nixon durante a administração Carter:

Nixon olha para os últimos anos da década de 1970, e vê uma nação enfraquecida, liderada
por uma presidente, cuja própria suavidade culminou não só na perda da "vontade"
nacional e força, mas no triunfo do comunismo em todo o mundo e a possível redução dos
Estados Unidos a um poder menor.246

Jimmy Carter foi muito criticado por ter dado muita atenção aos conselhos de sua esposa
Rosalynn, mostrando o chauvinismo da época, quando um presidente não devia dar poder para

243

Ronald Wilson Reagan (1911-2004) foi um político e ator americano que ocupou a presidência dos Estados
Unidos de 1981 a 1989. Antes da presidência, ele teve carreira de três décadas como ator de Hollywood e líder
sindical da categoria antes de ser eleito governador da Califórnia de 1967 a 1975.
244
A Síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA — em inglês: Acquired Immunodeficiency Syndrome AIDS) Os casos iniciais ocorreram apareceram em 1981 em um grupo de usuários de drogas injetáveis e de
homens homossexuais que estavam com a imunidade comprometida sem motivo aparente.
245
James Earl Carter Jr. (1924) é um político americano que atuou como presidente dos Estados Unidos de 1977
a 1981. Antes de sua presidência, ele atuou como governador da Geórgia de 1971 a 1975, depois de dois termos
no Senado do Estado da Geórgia de 1963 a 1967. Carter permaneceu ativo na vida pública depois de perder as
eleições de 1980 para Ronald Reagan e, em 2002, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho humanitário.
246
JEFFORDS, Susan. Hard Bodies: Hollywood masculinity in the Reagan era. New Brunswick: Rutgers
University Press, 1994, p. 8. Minha tradução.
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uma voz feminina. Surgem críticas de diversas fontes contra o presidente, algumas delas
dizendo que Carter não projetava a imagem de um homem verdadeiro. O preconceito contra
ele (e contras as mulheres) é mostrado no artigo de John Mihalic do Wall Street Journal de
1984 ao revisitar sua administração. O nome do artigo já mostra a intenção do autor, “Pelos no
peito do Presidente”:
Jimmy Carter primeiro se apresentou à nação como uma personalidade masculina.
Academia Naval. Tripulante de submarino. Engenheiro nuclear. Agricultor. Solitário.
Governador durão. Mas uma vez no cargo, ele não perdeu tempo revelando seu verdadeiro
espírito feminino. Ele não obrigaria ninguém a fazer coisas contra a sua vontade. Ele não
gostava de ameaçar ou repreender ... E vimos até onde esse estilo o levou [...] em
Washington e no mundo. Então, em certo sentido, já tivemos uma presidente "mulher":
Jimmy Carter.247

Com essa atmosfera nos Estados Unidos, não foi difícil para Ronald Reagan vencer a
eleição de 1980. Além da situação política externa débil, os Estados Unidos sofriam com
elevadas taxas de inflação, devido aos preços do petróleo, causados pela revolução iraniana e a
guerra entre Irã e Iraque de 1980.
Ex-ator de Hollywood, Ronald Reagan tinha interpretado papéis de cowboy no cinema. Ele não
era uma estrela de grande magnitude na indústria, mas sabia como vender um sonho e a imagem
do poder masculino que a América desejava para recuperar seu orgulho.

Montagem feita pelo autor com imagens de Ronald Reagan (anos 1950)
Disponíveis em https://br.pinterest.com/pin/560627853600282194/?lp=true

247

JEFFORDS, 1994, p.10. Minha tradução.
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Montagem feita pelo autor com o pôster da campanha de Reagan (1980) e a capa da revista Time com
Reagan escolhido como o “homem do ano” (janeiro 1981). Disponíveis em
https://www.redbubble.com/people/jeffest/works/23105167-vintage-ronald-reagan-1980-campaign-postermake-america-great-again?p=art-print e http://content.time.com/time/covers/0,16641,19810105,00.html
http://content.time.com/time/covers/0,16641,19810105,00.html

Ronald Reagan prometia “Let’s make America great again” (Vamos fazer a América
grande novamente) aos americanos, um retorno aos bons tempos da potência americana. Notar
que Donald Trump, utilizou o mesmo slogan na sua campanha presidencial de 2016, na
tentativa de replicar a vitória de Reagan contra Carter.
A revista Time escolhe Reagan como o homem do ano no início de 1981: antes mesmo
dele tomar posse. Isso demonstra as esperanças que a mídia americana depositava no cowboy
de Hollywood para solucionar os problemas do país. A revista escolhe justamente uma foto de
Reagan, como um fazendeiro: camisa e calça jeans e um cinto com fivela grande, como os
tradicionais homens do campo americano, um símbolo da masculinidade contra o emasculado
Carter. O novo governo deseja criar uma imagem oposta ao predecessor: uma administração
forte, agressiva, decidida. As características consideradas fundamentais para um homem e para
um presidente. Houve uma simbiose entre as imagens do indivíduo e do país sob o governo de
Reagan. Imagens ligadas à valorização da masculinidade. Ronald Reagan torna-se o principal
modelo do que um homem deveria ser.
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Como presidente dos anos 1980 irá influenciar vários aspectos da vida americana, como
no cinema. Hollywood percebe rapidamente o momento que os Estados Unidos vivem e se
apropria do discurso de Reagan, que encantou eleitores para também encanta-los como
espectadores. Durante os anos 1980, o cinema americano mostrou homens em conflito consigo
mesmo, atormentados pelo papel que ocupavam na sociedade americana, com as mulheres
ocupando novos papéis que questionavam sua autoridade no mundo. Mas foram os filmes que
exacerbaram a masculinidade a la Reagan que se tornaram campeões de bilheteria nesse
período.
Os filmes com os “heróis de Reagan” lançados durante seu governo apresentam três
características principais: determinação individual, ações violentas e corpos musculosos.248
São homens que lutam contra a burocracia do próprio governo que atrapalha a vida dos
americanos em perigo. Se necessário tomam decisões extremas incluindo o uso da força contra
os inimigos. Se diferenciam dos homens “femininos” com a exibição de corpos fortes que
permitem alcançar seus objetivos e mostrar a sua masculinidade diferenciada: “hard bodies”
contra “soft bodies”: corpos duros contra corpos macios/moles.
Os filmes First Blood – Rambo Programado para Matar 249 (1982) e Die Hard – Duro
de Matar 250 (1988) são filmes icônicos do período Reagan. Como os atores Sylvester Stallone
e Bruce Willis nos papéis principais, assumem individualmente suas responsabilidades contra
os vilões que podem ser tanto cidadãos americanos que representam o poder opressor (Rambo)
como terroristas alemães que ameaçam trabalhadores americanos, inclusive sua esposa, uma
executiva de multinacional japonesa (Die Hard).

248

JEFFORDS, 1994, p.21.

249

Rambo: Programado para Matar: John Rambo (Sylvester Stallone) é um veterano de guerra do Vietnã que
vai para uma pequena cidade encontrar um amigo, também ex-combatente, e ao chegar lá, descobre que ele
morreu de câncer. Ao caminhar pela cidade à procura de algo para comer, se depara com o xerife Will Teasle
(Brian Dennehy) e é preso injustamente por ser “vagabundo”. Na prisão, após ser maltratado pelos policiais,
consegue fugir e provoca uma guerra contra toda a cidade. Dirigido por Ted Kotcheff, roteiro de David Morrell
(baseado no romance) e Michael Kozoll. Com Sylvester Stallone, Brian Dennehy, Richard Crenna. (1982)
250

Duro de Matar: John McClane (Bruce Willis) é um detetive de Nova York que está indo a Los Angeles para
se encontrar com sua esposa (Bonnie Bedelia), que trabalha em uma empresa japonesa. Porém, ao chegar no
prédio onde ela trabalha, percebe que o edifício está sendo assaltado por um bando de terroristas e decide
atrapalhar seus planos para resgatar sua mulher. Dirigido por John McTiernan, com roteiro de
de Jeb Stuart. Com: Bruce Willis, Alan Rickman, Bonnie Bedelia (1988)
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Montagem do autor. Imagens disponíveis em https://www.thedailybeast.com/rambo-hates-guns-how-sylvesterstallone-became-the-most-anti-gun-celeb-in-hollywood e http://www.digitalspy.com/movies/news/a839021/diehard-bruce-willis-returns-for-part-prequel-sequel/

Outro ator que se destaca no período é o bodybuilder Arnold Schwarzenegger, que como
no peplum italiano, depois de ganhar sete títulos como Mr. Olympia faz carreira no cinema.
Seus primeiros filmes valorizam o corpo hiper musculoso do atleta, que estava em alta no
imaginário dos Estados Unidos no período.

Montagem do autor com imagens de Arnold Schwarzenegger em Conan, o Bárbaro (1982) e O Exterminador do
Futuro (1984).
Imagens disponíveis em http://www.adorocinema.com/filmes/filme-37176/ e
https://www.theterminatorfans.com/multimedia/the-terminator/official-images/
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Apesar de ser austríaco, Schwarzenegger incorpora os valores dos homens americanos
e em especial a ideologia do governo Reagan. Um imigrante branco, forte e que conseguiu “
fazer” a América.
No filme Commando (1985) Schwarzenegger utiliza toda a sua força e astúcia de coronel
reformado para salvar sua filha sequestrada por de ex-companheiros do exército que agora são
mercenários a serviço de um país fictício latino-americano. A individualidade do homem forte
que só pode contar consigo mesmo contra os inimigos.

Arnold Schwarzenegger em Commando (1985)
Disponível em http://lylesmoviefiles.com/2014/12/01/hot-toys-reveals-arnold-schwarzeneggers-commandojohn-matrix-collectible-figure

No cinema dos anos 1980, podemos ver diversos exemplos da transformação do ideal
corporal. Um caso que chama a atenção é do ator John Travolta. Em 1977 ele atua em Saturday
Night Fever 251 (Os Embalos de Sábado à Noite), um grande sucesso de público, interpretando
Tony Manero, trabalhador que gosta de dançar nas discotecas nos finais de semana. Travolta
foi um objeto sexual no período, mais pelo charme e habilidades do que por um corpo escultural,
forte e musculoso. Seria mais comparável ao corpo dos grandes dançarinos como um Fred
Astaire ou Gene Kelly moderno.

251

Dirigido por John Badham com roteiro de Nik Cohn ("Tribal Rites of the New Saturday Night") e Norman
Wexler. Com John Travolta, Karen Lynn Gorney, Barry Miller (1977)
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Montagem do autor. John Travolta como Tony Manero em Saturday Night Fever (1977)
Imagens disponíveis em https://br.pinterest.com/explore/filme-febre-da-noite-de-sábado/?lp=true

Em 1983, Sylvester Stallone é convidado para fazer uma continuação do filme: Staying
Alive
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. Mas agora com a visão comercial de “Stallone Rambo”. A transformação corporal de

John Travolta se adequa aos ditames de sucesso da sociedade americana, não basta ter talento
de interpretação, é necessário ter o “talento muscular” para agradar aos espectadores.
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Staying Alive (1983) - Os Embalos de Sábado Continuam. Dirigido por Sylvester Stallone com roteiro de Nik
Cohn e Sylvester Stallone. Com John Travolta, Cynthia Rhodes, Finola Hughes. |
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Capas da Revista Rolling Stones com John Travolta em 1978 e 1983.
Imagens disponíveis em https://br.pinterest.com/dgblack7/travolta/?lp=true

Desde então, pode-se observar que a “musculinidade” dos anos 1980 está presente no
cinema, influenciando a vida dos indivíduos que são bombardeados com essas imagens.

Essa máquina [o cinema], voltada, não à fabricação de bens materiais, mas à satisfação de
carências imaginárias, veio suscitar uma indústria de sonhos.253

Os corpos exibidos nas telas passam a ser os modelos a ser seguidos. Gerando tanto
satisfação como insatisfação. Analiso o caso do depoimento de Sam Francis Page, um instrutor
de fitness americano que reforça o conceito da influência das celebridades do cinema na
obtenção de um corpo idealizado.

Quando comecei a perder minha gordura de criança em 1999, eu idealizei o meu corpo dos
sonhos: modifiquei uma fotografia de Mark "Marky Mark" Wahlberg colocando a minha
cabeça em seu corpo. Arrepiante? Talvez. Mas eu coloquei a foto em todos os lugares: no
meu espelho do banheiro, no desktop do meu computador - eu mesmo fiz um adesivo e
coloquei a imagem na parte de trás da minha licença de motorista!

253

MORIN, 1997, p. 241-242.
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Naquela época eu tinha 86 quilos e 29 por cento de gordura corporal. Hoje, eu peso 98
quilos e tenho 12 por cento de gordura corporal. [...] Meu corpo pode não parecer
exatamente como o de Mark Wahlberg - mas é surpreendentemente mais próximo do que
eu jamais poderia ter sonhado em 1999. Há algo a ser dito pelo poder da visualização. [...]
eu pergunto a potenciais clientes: "Você pode pensar em uma celebridade cujo corpo é o
mais parecido com o que você gostaria de alcançar?" Quando eu faço a pergunta dessa
maneira, as respostas aparecem como: Brad Pitt, Jerry O'Connell, Jennifer Aniston, Halle
Berry, Kate Winslet. É realmente incrível!254
Os “olimpianos”255 como chamaria Morin as celebridades do cinema, continuam a ser
importantes modelos corporais para as pessoas. O sucesso nas telas, o glamour de suas vidas,
as capas de revistas, os posts no Instagram ou outras redes sociais mostram os padrões estéticos
que os “mortais” devem seguir.
Assiste-se o crescimento do corpo dos atores para que se destaquem em seus papéis.
Quando o filme Batman vs Superman: A Origem da Justiça foi lançado em 2016, eu estava
cursando a bolsa sanduíche da Fulbright/Capes na Northwestern University em Chicago. E um
dos alunos veio vestido com uma camiseta da Under Armour que homenageava o Superman.
Ele era um rapaz bem forte e seus músculos praticamente pulavam da camiseta. Ele não queria
ser o Superman. Ele era o Superman contemporâneo e merecia usar essa roupa, pelo corpo que
possuía.
Aproveitei o intervalo para puxar assunto sobre as questões do corpo e da transformação
do ator Henry Cavill, que já era um homem musculoso, mas hipertrofiou seu corpo para
representar o herói. Perguntei o que ele achava do ator, da musculação e ele respondeu.

O Cavill tinha que fazer isso. Se ele não trabalhasse o corpo, ficaria ridículo. Qualquer
amigo meu da academia iria rir dele. E olha que tenho amigos enormes. Seríamos maiores
do que o Superman (risos). Ele teria que usar roupas com enchimento como os atores no
passado. Mas ele ganhou um corpo de respeito. O cara se dedicou muito. Quem faz
musculação admira o cara.
US – H - 18
254

Blog de Sam Page disponível em http://www.peacelovelunges.com/blog/ecosystem/body/finding-yourphysical-inspiration/
255
MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX: neurose; tradução Maura Ribeiro Sardinha. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2007, p. 105-109.
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A transformação do corpo de Henry Cavill movimentou a mídia, especialmente do
fitness desde 2013, quando filmou Man of Steel256 e antes do lançamento Batman vs
Superman257 em 2015.

A transformação do corpo de Henry Cavill. Cenas de Immortals (2011) e Man of Steel (2013)
Imagens disponíveis em https://br.pinterest.com/explore/henry-cavill/?lp=true

256

Man of Steel - O Homem de Aço – (2013). Dirigido por Zack Snyder, roteiro de
e David S. Gayer. Com Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon
257
Batman v Superman: Dawn of Justice - Batman vs Superman: A Origem da Justiça - (2016). Dirigido por
Zack Snyder, roteiro de Chris Terrio e David S. Goyer. Com Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams.
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Faço a comparação do corpo de Henry Cavill com o de Kirk Alyn, o primeiro ator que
interpretou o personagem nas telas em 1948. A mudança corporal mostra a “musculinidade”
em ação nos dias atuais. Reparem nos braços de Alyn e como lhe faltam músculos para encher
a roupa. Enquanto sobram músculos para Cavill.

Montagem do autor. Imagens disponíveis em http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2013/07/comparepersonagens-e-uniformes-de-todos-os-filmes-do-super-homem.html

A “musculinidade” passa a ser exibida em corpos que tradicionalmente não
necessitavam ser fortes e musculosos. A estetização ocorre inclusive com os monstros que
saíram dos livros para as telas.

Montagem do autor. Imagens disponíveis em http://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/features/maxschreck-born-this-day-1879 e http://knowyourmeme.com/photos/71484-sad-don-draper
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Montagem do autor com Boris Karloff e Aaron Eckhart.
Imagens disponíveis em https://br.pinterest.com/explore/frankenstein-2014/?lp=true

O esforço para mostrar o “talento muscular” leva os atores às capas de revistas de
treinos, de fitness, para ensinar o que é necessário fazer para alcançar esse corpo magro e
musculoso. Mesmo o monstruoso pode ser belo no processo de estetização em que vivemos.

Capa da revista Muscle & Fitness, fevereiro de 2014.
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Existem inúmeros exemplos que mostram o cinema conectado com as representações
do corpo do homem forte da atualidade: o filme 300, a série Spartacus, Hércules com o ator
Dwayne “The Rock” Johnson, Hugh Jackman como Wolverine em X- Men .
Bem Afleck é considerado o Batman mais forte de todos os tempos. Um personagem
que anteriormente era caracterizado pela inteligência e engenhosidade, também teve que se
atualizar. Não basta ter cérebro, é preciso ter músculos. Muitos. O assunto foi objeto de análise
da revista de negócios The Economist, com a divulgação de um gráfico mostrando a evolução
de Batman ao longo dos anos segundo os corpos de seus interpretes.258

Os anos Reagan foram caracterizados pelo processo de mudança nos padrões do homem
no cinema americano e que se propagou pela sociedade globalizada nesses últimos quarenta
anos. Se o corpo másculo, forte e musculoso foi eleito como padrão estético e ideológico, na
mesma época surgia a questão de um outro tipo de corpo: fraco, doente, imoral. O corpo
resultado da epidemia de Aids. Esse corpo também foi importante para o processo da
hipermusculação dos homens desde então.

258

https://www.economist.com/blogs/prospero/2016/03/shape-shifter
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2.3.2 Aids e esteroides

O meu prazer
Agora é risco de vida
Meu sex and drugs não tem nenhum rock 'n' roll
Ideologia – Cazuza (1988)

O jornal The New York Times é o primeiro veículo de comunicação a publicar artigo
sobre uma doença que estava acometendo os homossexuais masculinos nos Estados Unidos.
Nas palavras do jornalista responsável, Lawrence Altaman:

[...] em 3 de julho de 1981, escrevi o primeiro artigo do The New York Times sobre AIDS,
intitulado " Câncer raro visto em 41 homossexuais". ("Gay" ainda não havia sido aceito
pelo manual de estilo do The Times). O câncer era o sarcoma de Kaposi, e até então,
raramente havia sido visto em homens jovens e saudáveis.259

Ken Meeks paciente que apresentava o sarcoma de Kaposi (1986).
Morreu três dias depois da foto ser clicada. Foto de Alon Reininger. Disponível em
http://www.nytimes.com/2011/05/31/health/31aids.html.
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Disponível em http://www.nytimes.com/2011/05/31/health/31aids.html. Minha tradução.
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Era o início de uma época obscura para os homossexuais e toda a humanidade, em
termos de saúde e de preconceito pela sociedade. Desde o início da epidemia, cerca de setenta
e oito milhões de pessoas foram infectadas com o vírus HIV e trinta e cinco milhões de pessoas
morreram de doenças relacionadas à AIDS. Estimativas calculam que atualmente vivam mais
de trinta e seis milhões de pessoas com o vírus HIV e trinta por cento delas não sabem disso.260
Uma das características da doença é a perda de massa muscular, devido à diarreia,
fadiga, perda de apetite das pessoas contaminadas. Os profissionais da medicina avaliam que
a prática regular de exercícios físicos é fundamental no auxílio ao tratamento dos portadores de
HIV/AIDS, em praticamente qualquer estágio da síndrome. Vale a pena diferenciar os dois
conceitos. O portador de HIV é a pessoa que possui o vírus, mas não desenvolveu nenhuma
doença relacionada. O portador de AIDS é a pessoa que já apresenta sintomas de doença
oportunista.
Os exercícios físicos recomendados para os portadores de HIV/AIDS de modo geral são
os aeróbios e de resistência muscular localizada. Por este motivo, a musculação é considerada
a modalidade mais completa para os portadores da síndrome, pois evita a perda de massa
muscular. O uso de esteroides anabolizantes para portadores do vírus HIV, associados a prática
de exercícios tem sido recomendado por médicos desde os anos 1980.

Quando recebo um paciente HIV+ no meu consultório, recomendo que ele se matricule
imediatamente em uma academia para fazer musculação. Eles acham estranho isso. Estão
mais preocupados nas receitas dos coquetéis de remédios. Mas além dos medicamentos, eu
fortemente recomendo o uso de testosterona e Deca Durabolin, anabolizantes sintéticos que
ajudam a melhorar a qualidade de vida dos meus pacientes.
Médico brasileiro infectologista

Segundo esse especialista a perda de massa muscular é um malefício que deve ser
combatido, pois é ela que debilita o paciente em termos físicos e psicológicos.
O uso de anabolizantes no tratamento e prevenção de HIV/AIDS a partir dos anos 1980,
gerou um fenômeno com impactos na idealização do corpo forte masculino. Com a epidemia
da AIDS nos Estados Unidos, muitos homossexuais portadores do vírus começaram a
frequentar academias e tomar esteroides para ter melhor qualidade de vida. Isso acarretou uma
mudança dramática de comportamentos.

260

Dados relativos ao ano de 2016. https://unaids.org.br/estatisticas/
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Por causa do tratamento com esteroides, a epidemia de AIDS nos anos 1980, mandou para
a academia milhares e milhares de homens gays soropositivos que anteriormente não
tinham interesse em levantar pesos e se exercitar, e muito menos fazer musculação. Em
uma estranha reviravolta do destino, os frágeis e fracos [gays] se tornavam homens sólidos
e fortes, montando um pequeno exército de fisiculturistas nunca antes visto como um
contingente considerável da cultura gay.261

A utilização dos esteroides anabólicos sob orientação médica e a musculação
colaboraram para melhorar a saúde e a qualidade de vida dos portadores, como também resultou
na elevação da autoestima. De uma imagem de homem fraco e doente, os HIV positivos
começaram a passar uma nova percepção de si mesmos: o homem forte e musculoso. Passando
a ser mais admirados, fisicamente, do que anteriormente aos tratamentos prescritos.
Essa questão gerou um paradoxo: apesar de possuírem uma doença, a aparência desses
homens que conseguiam vencer a AIDS, era valorizada e desejada. Na comunidade gay dos
Estados Unidos, esses homossexuais começaram a ser chamados de GODS (DEUSES), Gays
on Disability and Steroids, em uma tradução livre: gays que estavam de licença médica e que
tomavam esteroides.

262

Esses homens tinham o tempo suficiente para trabalhar o corpo na

academia, pois estavam de licença médica em função da doença. E recebiam as receitas legais
para tomar os esteroides de seus médicos.
Os esteroides anabólicos além de ajudar na obtenção de massa muscular, geram maior
energia, disposição e no caso da testosterona maior agressividade. Os GODS começaram a
ser “invejados” na comunidade gay, por seus corpos fortes, musculosos e desejáveis. A partir
desse momento, mesmo os HIV negativos, começaram a comprar os esteroides no mercado
negro, para obter corpos similares e se destacarem no “mercado” homossexual.
Nos anos 1980, o estigma da AIDS gerou muito preconceito contra o “câncer gay”. Um
homossexual que fosse muito magro, fraco e que tivesse um comportamento feminino, poderia
gerar dúvidas sobre se estava contaminado ou não pelo vírus. A busca pelo corpo forte e
musculoso, passou a ser um desejo não apenas pela busca da saúde, mas uma maneira de não
sofrer o estigma de ser considerado “aidético”, mesmo não o sendo. Obter um corpo forte era
uma clara fuga do estereótipo do gay afeminado, alvo de preconceitos e também um
afastamento das imagens de mídia perturbadoras de homens homossexuais contaminados com
261
262

ALVAREZ, Erick. Muscle Boys: gay gym culture. New York: Routledge, 2009, p. 144. Minha tradução.
ALVAREZ, 2009, p.145.
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o vírus, no final da década de 1980, que assemelhavam-se às vítimas do campo de concentração
devido à síndrome de perda muscular causada pela Aids.263
A comunidade gay começa a ficar cada vez mais preocupada com a busca desses
músculos e observa-se um aumento expressivo de homens gays cada vez obcecados com a
prática de musculação, o consumo de esteroides, suplementos e dietas.
No Brasil a comunidade gay, batizou os homossexuais fortes e musculosos de
“Barbies”, menção à boneca da Mattel, independente do seu status de HIV: negativo ou
positivo.

Sou Barbie com muito orgulho (risos). Malho todo o dia, e fico doente quando é feriado e
a academia fecha. Eu era bem franzino quando adolescente e os meninos do bairro, me
chamavam de “bichinha”, de “viadinho”. Quero ver algum deles mexer comigo hoje.
Levam porrada (risos, exibindo o bíceps). Quando eu saio à noite para a balada, também
procuro sair com outras “Barbies”. Se eu gosto do meu corpo como ele é, também quero o
mesmo para levar para a cama.
BR – G – 2

Outro entrevistado reportou que toma esteroides, pois não conseguiria alcançar o corpo
forte e desejado rapidamente, sem a ajuda dos produtos.

Não vejo problema nenhum em tomar “Deca” e testosterona para ajudar a alcançar meus
objetivos. Quando comecei a malhar e não via os resultados, fiquei bem desapontado e
pensei que nunca seria um cara forte como eu desejava. Um amigo da academia me
vendeu as ampolas do “Deca” e comecei a injetar em casa. Meu amigo, aquilo é coisa do
capeta! Em quatro meses eu estava enorme. Mas malhei muito, com pesos que eu nunca
pensei que conseguiria levantar. Mas fiquei com medo, pois dizem que esses troços
arrebentam com o fígado. Tomei em paralelo muita vitamina B, para proteger o fígado.
Hoje, eu tomo um monte de coisas, mas com orientação do médico e está tudo bem com
minha saúde.
BR – G – 5

263

BERGLING, Tim. Chasing Adonis: gay men and the pursuit of perfection. New York: Routledge, 2011.
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Apesar de saber dos possíveis estragos à saúde, ele preferiu correr os riscos da auto
aplicação do esteroide Deca Durabolim para ficar musculoso. O corpo, para ele, era o
passaporte para entrar no grupo das “Barbies” e ter acesso aos corpos que desejava.
O site americano HIV Equal Online Magazine (HIV =) é uma publicação que serve
como ponto focal de notícias, vídeos e outros projetos multimídia relacionados ao tema HIV.
Possui novidades e opiniões de diversos colaboradores em um esforço para trazer um espectro
diverso de informações e opiniões sobre educação, prevenção e conscientização sobre o HIV.
Uma das suas campanhas na busca de evitar os preconceitos contra os HIV positivos foi
centrada em apresentar portadores do vírus exibindo pessoas com aparência saudável e a
maioria exibindo músculos.

Montagem do autor com imagens do HIV Equal.
Imagens disponíveis em http://www.towleroad.com/2014/03/hiv-and-gay-on-gay-shaming/
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Originada no universo gay, a estética do homem forte de academia de ginástica será
absorvida pelos heterossexuais. David Barton, proprietário de academias sofisticadas nos
Estados Unidos resume a influência dos gays nos comportamentos relacionados ao corpo em
entrevista à revista Details:

É uma verdade universalmente reconhecida que o ideal do corpo masculino hetero está
cinco anos atrás do gay. “Começa com a pornografia gay; vai para as academias gays,
aparece nas roupas íntimas, anúncios e, em seguida, chega ao mundo convencional [dos
heterossexuais] diz David Barton, dono da academia homónima em Nova York, Miami. [...]
Nos anos oitenta, quando homens gays bombaram seus corpos para evitar suspeitas de que
eles eram vítimas da AIDS, o típico homem heterossexual era mole e preguiçoso. Nos anos
2000, depois de uma década definida pela cultura das academias [...] e os fortões das
cuecas Calvin Klein, o heterossexual se transformou em um “rato de academia” com
tatuagens tribais que cercam seus bíceps bombados. 264

Quando o estilista Calvin Klein e o fotógrafo Bruce Weber escolhem Mark Wahlberg
(na época conhecido como Mark Marky), em 1992 para ser o garoto propaganda da linha de
cuecas da marca, o fato celebra a ascensão de uma imagem homoerótica cultivada desde o
impacto da AIDS, o homem jovem, saudável e forte ao mainstream heterossexual. Wahlberg
é o veículo que torna um imaginário originalmente gay, aceitável para os heterossexuais.

Montagem do autor com Mark Marky (atualmente Mark Wahlberg) em 1992.
Imagem disponível em http://adage.com/article/rewind/rewind-bieber-marky-mark-calvin-klein/297110/
264

Ver artigo 'AMERICA'S NEW MALE BODY OBSESSION' na Revista Details de outubro de 2011.
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Nas entrevistas que realizei no Brasil e nos Estados Unidos, tanto com gays como
heterossexuais, verifiquei que o uso de esteroides é amplamente usado e é um assunto comum
entre os praticantes de musculação. Muitos deles, trocam informações sobre seus “ciclos”
períodos em que consomem esteroides, como se trocassem receitas culinárias. Na sociedade do
desempenho em que vivemos, esses homens não estão dispostos a esperar muito tempo para
obter os corpos desejados, e os esteroides são esses atalhos. Como temos os restaurantes de
alimentação fast-food, criados com o objetivo de ter refeições rápidas para que as pessoas não
percam seu tempo comendo, chamo as pessoas que desejam um corpo musculoso rapidamente,
de fast bodies (corpos rápidos).
Era fevereiro de 2016. Eu e meus amigos fomos para o carnaval em Salvador. Passei
vergonha. Me falaram que eu tinha corpo de “frango” [cara muito magro]. Não peguei
nenhuma garota. Meus amigos “bombados” fizeram a festa. Mulher gosta de cara grande.
Voltei para São Paulo, muito chateado. Mas resolvi que no ano seguinte seria diferente. Vi
a foto do cantor Gusttavo Lima e sua transformação. Ele é rico e deve ter comprado tudo
que era “bomba”. Se ele era um frango e virou um touro eu faria tudo para chegar lá.
Tomei GH [hormônio do crescimento], testosterona, trembolona... Veja como estou. Se
cuida Gusttavo Lima...
BR- H -9
O cantor de música sertaneja Gusttavo Lima é um desses casos que chama a atenção
pelo crescimento obtido. As pessoas imaginam que seus músculos não podem ser “naturais”,
termo utilizado quando uma pessoa ganha músculos sem o uso de esteroides.

Cantor Gusttavo Lima (antes e depois)
Imagem disponível em http://www.purepeople.com.br/midia/no-comeco-da-carreira-gusttavo-limaera_m1269986
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Quando você vê um corpo muito musculoso, um cara grande, desconfie. Ele toma alguma
coisa. Impossível ser tão grande assim. Eu faço dois ciclos por ano. É o suficiente para eu
alcançar um patamar de tamanho bom e depois eu só tenho que manter os treinos para não
perder. Não sou “natural”, mas o que isso importa? O importante é o “shape” [formato]
do corpo.
US- H- 21

Na internet existem muitas “brincadeiras” com essa questão do corpo natural versus o
corpo “bombado”, aquele que utiliza esteroides. E verifiquei que os fast bodies não se importam
como conseguiram o corpo musculoso, mas sim com os resultados.

“E então eu disse: Eu sou natural”.
Imagem disponível em https://www.facebook.com/Fitt50/photos_albums

Apesar de um grande mercado negro de venda de esteroides nas academias, lojas de
suplementos, com a auto aplicação e com riscos elevados, o uso dos esteroides ganhou
legitimidade com a proliferação de médicos que prescrevem seu uso, seja de maneira ética
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com procedimentos cuidadosos, ou na mão de profissionais que desejam ganhar faturar muito
dinheiro, sem seguir as recomendações corretas para cada paciente.265
O exagero em alcançar músculos de maneira rápida já levou muitas pessoas às
soluções extremas como injetar um coquetel óleo e álcool nos músculos, como no caso do
pernambucano Arlindo de Souza, conhecido como o “Popeye brasileiro”. Sua história foi
divulgada pelo Daily Mail do Reino Unido em 2014.266 Um caso extremo que em busca de
uma “estética” desejada pode gerar problemas para a saúde do indivíduo.

Montagem do autor. Imagens de Arlindo de Souza, o “Popeye brasileiro”. Imagens disponíveis em
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2577998/Real-life-Popeye-doesnt-eat-spinach-injects-potentially-lethalcocktail-oil-ALCOHOL-grow-monster-arms.html
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Disponível em https://vejasp.abril.com.br/cidades/as-perigosas-bombas-dos-consultorios-anabolizantesmusculos/
266
Disponível em http://www.dailymail.co.uk/news/article-2577998/Real-life-Popeye-doesnt-eat-spinachinjects-potentially-lethal-cocktail-oil-ALCOHOL-grow-monster-arms.html
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CADERNO 3 – FLEXÃO
Que idade você tem?". "Vinte anos", disse Waterloo. "Posso fazer você famoso, você
quer ficar famoso?", perguntou João. "Pra quê?", perguntou Waterloo, realmente interessado
em saber para quê. "Pra quê? Pra quê? Você é gozado, que pergunta mais besta", disse João.
Para que, eu fiquei pensando, é mesmo, para quê? Para os outros verem a gente na rua e
dizerem lá vai o famoso fulaneco? "Para que, João?", perguntei. João me olhou como se eu
tivesse xingado a mãe dele. "Ué, você também, que coisa! O que vocês têm na cabeça, hein?
Ahn?" O João de vez em quando perdia a paciência. Acho que estava com uma vontade doida
de ver um aluno ganhar o campeonato. "O senhor não explicou pra que", disse Waterloo
respeitosamente. "Então explico. Em primeiro lugar, para não andar esfarrapado como um
mendigo, e tomar banho quando quiser, e comer - peru, morango, você já comeu morango? , e ter um lugar confortável para morar, e ter mulher, não uma nega fedorenta, uma loura,
muitas mulheres andando atrás de você, brigando para ter você, entendeu?
A Força Humana, Rubem Fonseca

Jeff Seid, fitness celebrity e atleta Phisique.
Imagens disponíveis em
https://www.facebook.com/officialjeffseid/photos/a.429144480524322.1073741825.213077728797666/1428516
793920414/?type=3&theater
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3. 1 O CORPO IDEALIZADO
Minha arma é o olhar que lanço sobre a minha época.

Yves Saint-Laurent

Nada é impossível, somente você tem o poder de esculpir você mesmo naquilo que deseja se tornar.
Imagem disponível em https://me.me/i/nothing-is-impossible-only-you-have-the-power-to-sculpt-8760567
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Existem diversos padrões de beleza na nossa sociedade. Esses padrões de preferência
são particulares e variam de indivíduo para indivíduo. Quando iniciei esse trabalho, imaginei
esses vários padrões de beleza do homem, como a série Touro (Le taureau) de Picasso (1945).
São representações do touro, um ícone da Espanha, presente em muitos dos seus trabalhos.
Picasso inicia sua série com um touro robusto, volumoso e forte: um animal por inteiro. E nas
onze litografias, ele vai descontruindo esse touro até chegar a um desenho com poucas linhas:
delgado, fino. Mas ainda a representação de um touro. Ele captura a essência da criatura em
uma imagem tão econômica quanto possível de se concretizar. Parece que ele faz o caminho ao
contrário: da obra acabada para o esboço inicial.

Touro - Le taureau - (1945) Pablo Picasso
Imagem disponível em http://www.artyfactory.com/art_appreciation/animals_in_art/pablo_picasso.htm

Em termos de representações artísticas, vários pintores e escultores realizaram
deformações do corpo para expressar seus objetivos e preferências. Ao descontruir e deformar
o corpo, os artistas criam novas realidades, dando visão aos seus gostos e pela repetição criam
um estilo. A seguir faço uma montagem inspirado no trabalho Touro de Picasso, mostrando
vários tipos de corpos representados por artistas de diferentes épocas. Sem ordem
cronológica. Desde o Rei Henrique VIII de Holbein com seu corpo volumoso, imenso e
majestático até o Homem em queda, figura minimalista de Alberto Giacometti.267

267

Linha superior (esquerda para direita): Henrique VIII de Hans Holbein (1536/37); Baco de Pieter Paul Rubens
(1638/1640); Nude with Leg Up (Leigh Bowery) de Lucien Freud (1992). Segunda linha: Hércules Farnese de Glykon (216
d.C); Guarda de Tom of Finland (1987); Prontidão de Arno Breker (1939). Terceira linha: Yukio Mishima de Kishin
Shinoyama (1966), São. Sebastião de Pierre et Gilles. (1987); David triunfante de Jules-Elie Delaunay (1874). Quarta
linha: A Ressureição de El Greco (1600); Homem em queda de Alberto Giacometti (1950)

205

O caleidoscópio de corpos.
Montagem do autor baseada em Picasso, o Touro com imagens de vários artistas.
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Etimologicamente, a palavra caleidoscópio se originou a partir da junção dos termos
gregos kallós (“belo”, “bonito”); eidos (“imagem”); e skopeo (“olhar para”, “observar”)268.
Pode-se traduzir por “ver belas imagens”. Ao olhar para os corpos que nos cercam, existe um
caleidoscópio de tipos de corpos masculinos para se observar, admirar, gostar.
O público gay americano segmenta os corpos, para definir a que grupo a pessoa
pertence. Esses rótulos, baseados no tipo corporal do indivíduo, geram um sentimento de
identidade coletiva: Quem você é? Qual o seu tipo de homem preferido?
Por sua influência global e força da mídia online e off-line, esses padrões de beleza
segmentados já chegaram ao Brasil. Nos Estados Unidos os entrevistados gays na academia
FFC de Chicago dizem utilizar comumente essa segmentação de corpos para se auto definir e
poder classificar os demais homens, tanto gays como heterossexuais.

Eu acredito que a comunidade gay é muito obcecada com o corpo do homem, afinal
esse é o nosso objeto de desejo. Existem muitos tipos, mas eu acho que os principais são:
Bears (ursos), Otters (lontras), Bulls (touros), Jocks (tipo de atleta), Chubs (gordinhos) e
Twinks (aspecto de adolescente). Eu me considero um Otter. Gosto de sair com caras como
eu, mas também curto caras Bears, mas precisa ser do tipo Muscle Bear (urso musculoso).
US- G- 4

Esse universo de classificações dos tipos de corpos masculinos é complexo e pode
variar de pessoa para pessoa. Em resumo, as principais características desses tipos ideais é:
Bears (ursos) - um urso é um homossexual grande e peludo que projeta uma imagem
de masculinidade descuidada, mais grosseira.
Otters (lontras) - como um urso, o homossexual lontra também é peludo. A diferença
está no tamanho: o lontra é menor do que um urso, mas com um corpo esbelto com músculos
torneados.

268

Disponível em https://www.significados.com.br/caleidoscopio/
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URSO

LONTRA

Montagem do autor. Imagens disponíveis em http://www.rebelcircus.com/blog/twink-bear-wolf-aguide-to-the-types-of-gay-men/

Jocks (atletas)269 - Um homossexual fisicamente ativo e que prática esportes
frequentemente. Gosta de cuidar do seu corpo para deixa-lo sempre em forma.
Daddys (papais) - Um homossexual mais velho que normalmente está em boa forma
física e gosta de namorar homens mais jovens. Normalmente tem cabelos grisalhos. Se ele
pratica musculação é chamado de Muscle Daddy (papai musculoso)

269

O termo inglês, jock define um tipo específico de atleta. Os jocks tendem a abusar de sua popularidade, sendo
arrogantes com as demais pessoas.
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Montagem do autor. Imagens disponíveis em http://www.rebelcircus.com/blog/twink-bear-wolf-aguide-to-the-types-of-gay-men/ e https://www.pinterest.se/pin/331718328781820890/?lp=true

Chubs (gordinhos) – Um homossexual obeso que não se preocupa com a sua forma, ou
que não consegue perder peso.
Twink (“aspecto de adolescente”) 270 - Um jovem gay magro e delgado, com pouco ou
nenhum pelo ou cabelo facial. Existe o Twunk, que seria a versão mais musculosa do Twink.
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O termo twink apresenta certa dificuldade de tradução para o português, mas expressa algo gostoso, que
remete à adolescência. É um tipo de bolinho americano. Um termo equivalente no Brasil, poderia ser: aquele
garoto é um “danoninho”.
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Montagem do autor. Imagens disponíveis em https://hiveminer.com/Tags/chub,star e
https://www.redbubble.com/people/porcupride/works/24912618-twink-pride-flag?p=mens-graphic-t-shirt

No Brasil, um termo cunhado pela comunidade gay explicita o culto ao corpo em nossa
sociedade, que valoriza esse tipo de beleza. É o chamado “padrãozinho”. Diminutivo de
“padrão”, carrega ao mesmo tempo um sentimento de crítica e admiração. Esse termo ganhou
destaque a partir de um gif 271 que circula pela internet, ironizando a fabricação de um “tipo gay
padrão”.

271

GIF (Graphics Interchange Format ou formato de intercâmbio de gráficos) é um formato animado de imagem
muito usado na Internet lançado em 1987 pela empresa CompuServe.
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Gif Fábrica do Gay Padrão.
Disponível em http://cutucada.com/fabrica-de-gays/

Nesse gif pode-se ver algumas das características do “padrãozinho”: ser discreto,
gostar de se divertir, ir a baladas: o termo “sextou” significa que o final de semana chegou e é
tempo de aproveitar as horas livres; “Bora para TW”, significa ir para a boate gay The Week
em São Paulo, habitat desse tipo de homem gay. E “No pain, No gain” (Sem dor, sem
ganhos) é um slogan presente nas atividades físicas, onde o esforço trará os benefícios
esperados. “Acabou o meu whey” refere-se ao suplemento proteico tomado pelos praticantes
de musculação. Um homem que cuida do corpo e curte a vida gay. Mas sem chamar a atenção
negativamente. Mencionar que ele é “discreto”, mostra o próprio preconceito dos gays contra
os afeminados e outros tipos.

Mas ultimamente vejo muita gente aceitando o gay tipo “padrãozinho”, aquele cara
que tem comportamento masculino, voz grossa, frequenta academia, veste roupa de marca e
frequenta boates e lugares caros porque tem dinheiro para gastar. Esse padrão exclui os gays
afeminados, nerds, ursos, roqueiros e qualquer outra “estilo” que não se encaixe neste
contesto. (sic)
Mas por que o “padrãozinho” é mais aceito?
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Porque o padrão é o mais próximo do homem hétero idealizado. Ele não é afeminado, tem
grana pra gastar, pode entrar em casa que ninguém vai questionar sua sexualidade, pode ser
apresentado para o tio homofóbico ou pra tia crente que não haverá briga [...] 272

Existe uma simbiose de tipos ideais do corpo: o tipo “padrãozinho” é um reflexo do
homem heterossexual idealizado. E este se mira no reflexo dos gays “padrãozinho”. Uma
idealização do corpo que apresenta similaridade nos dois grupos.
Nas sociedades ocidentais ou em processo de ocidentalização, possuir um corpo esbelto,
no sentido de ser magro, representa uma aspiração. Segundo Grogan, ser magro nos dias atuais
apresenta associações com felicidade, sucesso, juventude e aceitação social. Pessoas obesas são
percebidas como preguiçosas, sem força de vontade e sem controle de si próprias. 273 Se o ideal
corpóreo para mulheres é ser apenas magra, no caso dos homens, o ideal é ser magro, mas com
músculos torneados. O excesso de peso, tanto para homens como para mulheres é visto como
algo não atrativo fisicamente e carrega outras consequências para a vida dessas pessoas que não
estão em conformidade com esses ideais.

Eu admiro um homem que não cede às tentações da mesa e que trabalha o corpo. Se
eu tomo o maior cuidado para estar em forma, fazendo dietas e malhando loucamente na
academia, o homem para ficar comigo, tem que se cuidar. Eu teria vergonha de sair com
alguém que tivesse uma barriga de chopp. Acho que não nunca conseguiria transar com
um barrigudo...
(BR – M- 4)

No caso do corpo masculino, não basta ser magro, como o desejo preponderante para as
mulheres. Um homem magro sem músculos sofrerá consequências sociais e estereótipos
similares com os homens que apresentam excesso de peso.
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http://gaynerdbrasil.com/2017/01/comportamentotemos-que-ser-padraozinho.html
GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women and children. New York:
Routledge, 2008, p. 9.
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Eu fui um adolescente muito magro e espinhento. Nessa época, as meninas queriam
sair com os garotos que eram “fortinhos”. Sofri muito nessa época, eu era um adolescente
feio e ninguém queria saber de mim. Quando entrei para a Faculdade, comecei a cuidar
mais do corpo. Ganhei peso e músculos fazendo academia. Tive que malhar muito para
chegar onde cheguei. As pessoas começaram a olhar diferente para mim. Gostei. Outro
dia, tivemos uma reunião da turma do Colegial, e me dei bem. Os fortinhos dos anos 80,
estavam muito gordos, não se cuidaram. Para mim, só elogios. Foi ótimo. Ninguém
lembrava mais do “pega varetas”.

(Testemunho de BR –H-2)

O entrevistado US – H - 7 me enviou figura abaixo, que ele colou ao lado da televisão de seu
quarto. Era para sempre lembrar que ele foi um rapaz franzino e se ficasse assistindo televisão
em casa, perderia os músculos que custou a ganhar. Ele completa:

Eu não era magro, era esquelético. Não queria voltar a ser fraco.

Quando você quiser desistir, lembre-se o porquê de ter começado.
Disponível em https://www.gymposters.com/image/cache/data/Posters/lift-large-blue-800x980.jpg
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Em uma perspectiva histórica, Bordo274 traça os significados sociais do que é “ser
esbelto” demonstrando que nas últimas décadas do século XX “o excesso de carne” para
homens e mulheres, refletiria percepções negativas sobre essas pessoas: falta de autodisciplina,
falta de vontade e comodismo. No século XXI, as percepções presentes na sociedade passam a
mostrar que uma pessoa obesa e uma pessoa esbelta simbolizariam uma dicotomia entre ordem
(o corpo magro e torneado) ou a desordem (o gordo). Ser magro simbolizaria estar no controle
de sua vida e não cair nas tentações da atual sociedade de hiperconsumo. Se no passado ter um
corpo musculoso era uma representação de um trabalhador braçal, atualmente representa um
novo significado: força de vontade, disposição, disciplina e autocontrole.275
Bordo mostra que corpo ideal tem uma relação com a questão do controle276. As pessoas
devem controlar seus corpos para que eles se apresentem contidos, sem excessos de gordura.
No caso das mulheres, um corpo magro e firme. No caso dos homens um corpo rígido, sólido,
musculoso. Bordo mostra que essa percepção avança pelo século XXI, apesar dos discursos
existentes de mostrar que existem vários tipos de beleza em vários tipos de corpos, mesmo
aqueles que que possuam os excessos de carne. Ela analisa os corpos curvilíneos de Beyoncé e
Jennifer Lopez, mostrando que são aceitáveis pela sociedade, pois as duas cantoras, apesar de
não serem magras, detêm controle total sobre seus corpos por meio de muitos exercícios,
mantendo-os firmes, o que é aceitável.

Montagem feita pelo autor com base em imagens de Jennifer Lopez e Beyonce.
Imagens disponíveis em:
http://assets.nydailynews.com/polopoly_fs/1.2582180.1459345064!/img/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/ar
ticle_750/lopez31f-2-web.jpg
274

BORDO, Susan. Unbearable weight: Feminism, Western culture, and the body. Berkeley: University of
California Press, 2003.
275
GROGAN, 2008, p. 9.
276
BORDO, 2003, p 47.
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A gordura, a flacidez ou a moleza são tomadas como símbolo tangível da indisciplina, do
desleixo, da preguiça, da falta de certa virtude, isto é, da falta de investimento do indivíduo
em si mesmo.277

Uma comparação do corpo masculino em que os excessos não são vistos como
negativos, pois mostra o controle do seu possuidor está relacionado com os lutadores
Strongman278, modalidade esportiva que agrega homens que possuem muita força e não são
avaliados por poses, fitas métricas e simetria, como no bodybuilding.

Montagem feita pelo autor com base em imagens de dois atletas de Strongman.
Disponíveis em: https://www.pinterest.com/italiaprincess7/strongman-competitions/
https://www.muscleandfitness.com/athletes-celebrities/news/mountain-deloading-includes-flippingmassive-tires

277

GOLDENBERG, Mirian; RAMOS, Marcelo Silva. A civilização das formas: o corpo como valor.
IN GOLDENBERG, Mirian (Org.). Nu & Vestido: dez antropólogos revelam a cultura do corpo carioca. Rio de
Janeiro: Record, 2002, p. 19-41.
278
O atletismo de força, mais conhecido nas competições como strongman é um esporte no qual os
competidores buscam demonstrar sua força numa série de testes, de diferentes formas. Strongman é um termo
que começou a ser utilizado no século XIX para referir-se as exibições de força em circos, feiras, etc. (o mesmo
termo era usado antes para o halterofilismo e o levantamento de peso básico).
O strongman é considerado um dos esportes mais completos, no qual se usa a força, resistência, velocidade e
habilidade para levantar, arrastar, transportar, etc., objetos de formas irregulares.
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Existe o estereótipo que os homens do Strongman são gordos versus os atletas do
bodybuilding:

Nós podemos ter músculos, mas quem é forte mesmo é o cara que faz o Strongman.
Eles precisam de muita energia e comem coisas que eu jamais comeria para alcançar os
resultados nas competições. Eles conseguem fazer coisas incríveis, puxar um caminhão,
levantar pesos absurdos. Mas eu prefiro a parte estética, né? Não gostaria de ser gordo
daquele jeito. Afinal, quem rola um pneu de caminhão na balada? As garotas olham
mesmo é para o “shape da braceta” do cara e não se ele pode levantar um caminhão, né?
BR- H- 4

Mas existe um sentimento de mudança, em que novos atletas de Strongman estariam se
preocupando mais com forma de seus corpos e evitando os excessos corporais dos mais
tradicionalistas e tendo menos massa gorda e apresentando músculos mais evidentes. Se
aproximando mais dos corpos dos bodybuilders.

Atleta de strongman versus bodybuilder
Disponível em https://spotmebro.com/bodybuilding-vs-powerlifting-which-is-better/
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Para muitas pessoas que entrevistei o verdadeiro homem forte é o Strongman.

Eu vi um material na internet que comparava função e forma do corpo dos dois
tipos de atleta. O Strongman tem foco na função, ou seja ser forte e o bodybuiding tem foco
na forma, na estética. Esse material era muito legal e falava que os Strongman eram o
homem que na hora h, poderia matar um urso. Acho que um bodybuilding estaria no seu
pior momento de força física na sua competição. Eles não bebem água para que os
músculos fiquem mais expostos, muitos ficam com dor de cabeça e passam mal antes das
competições. Eu acho que o Strongman mataria o urso e depois iria fazer um churrasco
dele e comer tudinho...
BR- H- 5

Eu consegui localizar a imagem que o entrevistado mencionou279.

Disponível em http://www.mariliacoutinho.com.

279

Imagem disponível em: http://www.mariliacoutinho.com. Minha Tradução.
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Tradução: Forma versus Função
Considere o tipo de corpo que você vê no candidato ao Mr. Universo: Essas
competições enfatizam a definição mais do que a utilidade. Na verdade, quando você vê
esses caras em competição eles estão no seu estado mais fraco. Esse jeito de pele de plástico
vem da fome e de desidratação que eles passam. Esse tipo de atividade estressa a parte
superior do corpo e cria uma escultura para o sucesso do show, e não gera uma força
verdadeira.
Em comparação com o tipo de corpo que você vê em uma competição de Strongman.
Esses caras são legitimamente fortes. Eles focam na função real (força) e não se
preocupam com os corpos esculpidos sem gordura. De fato, se uma pessoa tem muita
massa muscular sem gordura, sugere o uso de esteroides. Eles têm cinturas muito grossas
porque todos os músculos centrais do tronco são desenvolvidos para evitar possíveis danos
espinhais e hérnias durante levantamentos pesados. Este é o corpo de um cara que luta
com ursos em uma montanha. (minha tradução)
Um strongman que ficou famoso é The Mountain (O Montanha) de Game of Thrones280:
Julius Hafthór Bjornsson. Um corpo forte e grande, que se destaca pelo controle, apesar do seu
tamanho.

Edição americana da Revista Men’s Health, maio 2016.

280

Game of Thrones é uma série de televisão norte-americana criada por David Benioff e D. B. Weiss, e baseada
na série de livros A Song of Ice and Fire, de George R. R. Martin.
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A imagem do atual campeão mundial do Strongman 2017, Eddie Hall, chamado The
Beast (A Besta), reforça essa noção de que não basta ser um homem forte, um super-homem
para ser considerado um padrão de beleza. A estética majoritária que permeia nossa cultura
passa por outros padrões. A forma do corpo passa a ser mais importante do que a função do
corpo.

Montagem feita pelo autor com base em imagens de dois atletas de Strongman
Disponíveis em https://www.thesun.co.uk/news/3669679/eddie-hall-worlds-strongest-man-2017-thebeast-british-strongman/

Tiggemann281 apresenta o conceito de “modelo sociocultural” para investigar a questão
da imagem do corpo e possíveis problemas e insatisfações. Para ela, a primeira constatação é
que existem ideais sociais de beleza dentro de uma determinada cultura. Esses ideais são
propagados por vários canais socioculturais, sendo posteriormente internalizados como o
padrão que deve ser seguido pelos indivíduos, podendo gerar satisfação ou insatisfação com o
seu próprio corpo, por se encaixar ou não nesses padrões sociais.
Para entender como isso ocorre, basta ver as revistas, os filmes, novelas, embalagens,
propagandas, vendedores de determinadas marcas de moda. É possível observar uma
constelação de homens magros, musculosos, jovens, e normalmente brancos dando o tom da
281

TIGGEMANN, Marika. Socialcultural perspectives on human appearance and body image in CASH,
Thomas, SMOLAK, Linda. Body image: a handbook of science, practice and prevention. New York: The
Guilford Press, 2011, p. 12 – 19.
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comunicação.282 Família, amigos, companheiros de trabalho ou de escola também ajudam a
influenciar e transmitir esse padrão. E o cânone vigente masculino na nossa sociedade é o
chamado homem “mesomorfo”283, muscular e com o corpo em formato de triângulo invertido
(forma de “V”) com ombros largos e cintura pequena e com abdome “tanquinho”284, conforme
mostro nas imagens a seguir.
O padrão ideal de corpo masculino atual é “mesomorfo”, o homem que tem um biotipo
apropriado para ganhar músculos versus o “ectomorfo”, que caracteriza os magros, que têm
dificuldade em ganhar músculos e o “endomorfo” que tem índices de gordura superiores aos
dois anteriores, os gordos.

Imagem disponível em http://www.2buildmusclefast.com/2011/04/mesomorph-nutrition-to-buildmuscle.html

282

MCBRIDE, Dwight. Why I Hate Abercrombie & Fitch: Essays on Race and Sexuality. New York: NYU
Press, 2005.
283
Em 1940, o fisiologista americano William Sheldon (1898-1977) classificou o biotipo em três denominações,
baseados em três componentes primários, relativos ao genótipo do indivíduo que são: Endomorfia (adiposidade),
Mesomorfia (muscularidade) e Ectomorfia (magreza), definindo determinadas características físicas que as
diferenciam os corpos entre si.
284
A chamada “barriga tanquinho” do Brasil é conhecida nos Estados Unidos como “Six Pack abs” por contar
com seis gominhos de músculos, vistos com facilidade, quando está em forma e magro. Existem cirurgias
plásticas para obter essa forma de abdome, sem o esforço de exercícios físicos. Alguns rapazes da academia FFC
de Chicago, tinham muito orgulho por conseguir chegar a exibir oito gominhos “Eight Pack abs”.

220

E complementando a classificação, o corpo do homem é convertido em formas
geométricas, sendo que a idealização se reflete “homem do triangulo invertido”:

Imagem disponível em http://pt.wikihow.com/Saber-o-que-Vestir

E nesse sentido, o corpo do homem ideal deverá, ainda, possuir o chamado abdome
“tanquinho”:

Montagem do autor com imagens do ator americano Shemar Moore e do ator brasileiro Júlio
Rocha. Disponíveis em https://www.popworkouts.com/shemar-moore-workout-special-agent-derek-morgan/
sarado/2016 e http://corpoacorpo.uol.com.br/blogs/mulher-de-corpo/tanquinho-10-famosos-com-abdomesarado/2016
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Um padrão de beleza hipermuscular difícil para a maioria dos homens alcançar. Como
não são todas as pessoas que possuem esse tipo idealizado de corpo, ou como dizem os
entrevistados, se a genética não me ajudou, existe um dispêndio de recursos (suplementos,
esteroides, academias, cirurgias, etc.) e constante vigilância (dietas e exercícios) para alcançar
e manter os cânones de beleza corporal. Se a “genética não ajudou” a ter esse corpo as pessoas
têm várias possibilidades de alcançar esse corpo.

Eu recebi um paciente de 30 anos que estava bem deprimido, pois a namorada tinha
terminado com ele. Apesar dela não falar as razões, ele acreditava que era porquê ele
estava acima do peso. Nada demais, talvez uns 5 quilos acima do ideal para seu tamanho e
um índice de gordura de 22%. Ele chegou ao consultório e disse que queria ajuda: iria
fazer muita musculação, controlar a dieta para mudar o seu corpo. Mas queria acelerar o
processo, com o uso de hormônios. Depois dos exames, recomendei doses extras de
testosterona e outros elementos químicos para ajudar na obtenção de massa muscular.
Combinamos que iríamos tirar fotos para acompanhar o processo, tipo antes e depois. Na
primeira foto que tiramos, ele escreveu R.I.P: rest in peace (descanse em paz em inglês minha nota). Ele estava se despedindo daquele corpo. Oito meses depois, os resultados
foram incríveis. Ele teve muita disciplina em todos os sentidos: malhou muito, “secou” o
corpo e obteve um índice de gordura de 9%, ganhou peso, mas só de músculos. Foi incrível
ver a mudança na sua auto estima. Eu perguntei se agora ele voltaria para a ex-namorada
se ela quisesse. Ele respondeu: agora não, a minha barra subiu.
(Médico endocrinologista em São Paulo)

Esse médico, que entrevistei, me mostrou as fotos do paciente, e a sua transformação
foi radical. De um rapaz comum a um potencial modelo de qualquer capa de revista de fitness.
Le Breton reforça:
Ao mudar o corpo, o indivíduo pretende mudar sua vida, modificar seu sentimento
de identidade. A cirurgia estética não é metamorfose banal de uma característica física no
rosto ou no corpo; ela opera, em primeiro lugar, no imaginário e exerce uma incidência na
relação do indivíduo com o mundo. Dispensando um corpo antigo mal-amado, a pessoa
goza antecipadamente de um novo nascimento, de um novo estado civil.285

285

LE BRETON, David. Adeus ao corpo: antropologia e sociedade; tradução Marina Appenzeller. Campinas:
Papirus Editora, 2013, p.30.
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Para entender a questão de índice de gordura que o testemunhal menciona, mostro a
imagem dos corpos com vários percentuais. Estamos lidando com um corpo ultramedido286 em
todas as suas dimensões. Não basta saber altura e peso, o índice de gordura corporal passa a ser
assunto nas academias, nos consultórios médicos e redes sociais.

Visualização de corpos masculino com respectivos percentuais de gordura.
Disponível em https://www.freedieting.com/images/menbf.jpg

Percentuais de gordura. Disponível no facebook de David Lengauer (atleta fitness)
https://www.facebook.com/davidlengauer/2016

286

GARRINI, Selma Peleias Felerico. Do corpo desmedido ao corpo ultramedido: a revisão do corpo na Revista
Veja de 1968 a 2010. 2010. Tese (Doutorado em Comunicação e Semiótica), PUC –SP, São Paulo.
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Peso não quer dizer nada. Um homem de um metro e setenta centímetros que pesa
sessenta e cinco quilos e ser visto como um cara fora de forma. Lembre-se que gordura
pesa menos que músculos, a massa magra. Um cara quando começa a fazer musculação,
deve perder gordura e assim muitas vezes fica mais pesado, por ter ganho massa muscular.
Mas ele vai ficar satisfeito ao ver os resultados no espelho e nos comentários das pessoas. O
que interessa é o índice de gordura corporal.
(BR- PT- 4)

O baixo índice de gordura é um dos objetivos para quem deseja ter um corpo dentro dos
padrões de beleza. Le Breton lembra

O bodybuilder só está preocupado em adquirir massa muscular; a seus olhos, a gordura é
um parasita que mobiliza uma estratégia permanente de eliminação.287

Eliminar o excesso do desnecessário, no caso a gordura, deve ser celebrado. Postar os
resultados nas redes sociais de redução do índice mostra melhor o esforço obtido.

# 9.7 gordura corporal. Dezembro 2017.
Imagem do Facebook.

287

LE BRETON, David. Adeus ao corpo: antropologia e sociedade; tradução Marina Appenzeller. Campinas:
Papirus Editora, 2013, p.41.
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3.2 REFLEXOS DO SUCESSO

Em várias situações, para obter sucesso em nossa sociedade é necessário transformar o
corpo. Um exemplo disso é o do ator americano Chris Pratt.288 Pratt ficou conhecido na TV
americana e depois mundialmente por seu papel como Andy Dwyer na comédia da NBC Parks
and Recreation, sempre como um ator coadjuvante. Na imagem abaixo, vemos Pratt nessa série:

Montagem do autor para imagens de Chris Pratt em Parks and Recreation (NBC)
Disponíveis em http://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/s3.wheninmanila.com/wpcontent/uploads/2014/08/Chris-Pratt-Andy-Parks-and-Rec.jpg

Pratt era visto como um bom ator cômico, mas como uma opção para papéis
coadjuvantes. Para obter um papel de ator principal, ele teve que mudar o seu físico. Sabendo
que haveria testes para interpretar o personagem Peter Quill / Star-Lord no filme da Marvel
Guardiões da Galáxia (2014), Chris Pratt decidiu transformar sua forma física para
interpretar esse super-herói. Para isso, conseguiu perder 27 kg em seis meses apostando em
exercícios pesados e uma dieta especifica.

288

Christopher Michael Pratt (Estados Unidos, 1979)
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As pessoas não me viam nesse tipo de papel. Nem eu tenho certeza se conseguia me
ver nesse tipo de papel. Sempre achei que era muito gordo para ser um super-herói.289

Chris Pratt chegou a pesar 136 kg e por meio de treinos de musculação de 4 horas diárias,
sete dias por semana. Dieta específica para ganhar músculos e perder o excesso de gordura,
conquistou um abdome definido em apenas seis meses:

Chris Pratt antes e depois.
Disponível em https://www.popworkouts.com/wp-content/uploads/2014/09/chris-pratt-workouttransformation.jpg

Essa transformação foi fundamental para que ele conseguisse o papel de super-herói
no filme da Marvel290 e se tornasse uma celebridade conhecida mundialmente.

289

Disponível em https://www.vix.com/pt/bdm/famosas-celebridades/ator-conta-em-detalhes-como-secou-27kg-em-6-meses
290
Guardiões da Galáxia (2014). Dirigido por James Gunn, roteiro de James Gunn, Nicole Perlman. Com Chris
Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper.
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Imagem de Chris Pratt em Guardiões da Galáxia (2014)
Disponível em https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/guardians-galaxy-star-chris-pratt723925

A mídia e as redes sociais se incumbiram de fazer propaganda espontânea para o
filme, principalmente pela transformação do corpo do ator, como podemos ver nas capas de
revista em que ele esteve presente em 2014 e 2015.

Google: Chris Pratt Magazine Covers

Garrini segmenta os assuntos em que a mídia apresenta o corpo. São cinco tipos
principais:
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Corpos reeducados. Matérias que “informam e ensinam o leitor a compreender o
corpo humano para melhor cuidar de sua saúde, a partir da reeducação de hábitos e atitudes,
visando conquistar o corpo perfeito e a juventude eterna. Você é o que come; se comer
corretamente, sua vida será longa e feliz, enfim, mandamentos e argumentos, como estes são
impostos como forma de salvação para uma vida caótica e insegura. As publicações
aproximam-se de manuais reguladores e termos como: bem-estar, saúde, reeducação
alimentar, saudabilidade, equilíbrio de vida, entre outros, estão sempre presentes. “
Corpos esculpidos. As matérias que tratam das metamorfoses corporais
proporcionadas por cirurgias plásticas, lipoaspirações, próteses e mutilações, além do excesso
de atividades físicas para remodelá-los.
Corpos atormentados. Os rejeitados pela sociedade atual: obesos, ou somente acima
do peso. As reportagens concentram-se em apresentar as novidades sobre medicamentos para
diminuição de peso, redução de gordura, moderadores de apetite, cirurgias bariátricas, dietas
revolucionárias e também alguns alimentos como transformadores corporais.
Corpos-moedas. As matérias sobre o assunto trazem depoimentos de modelos,
celebridades e pessoas comuns que valorizaram suas vidas, após uma profunda mudança
corporal.
Corpos aflitos. A partir de 2000, com a mídia, principalmente televisiva e
sensacionalista, relatando com maior intensidade os problemas de saúde causados por
cirurgias e tratamentos inadequados, surgem edições que questionam o tema. 291
No caso de Pratt, seu perfil e sua transformação, podem ser enquadrados nos quatro
primeiros casos. Um corpo reeducado por novos hábitos saudáveis de alimentação e atividades
físicas.

Um corpo esculpido, por cinzéis de treinadores e muito exercício. Um corpo

atormentado, por estar muito acima do peso e por não ser um corpo de super-herói. No caso,
perder os excessos do corpo era condição para ter sucesso. E finalmente um corpo-moeda,
como uma celebridade do segundo time conseguiu superar os limites: lutar contra a balança e
assim alcançar o apogeu da glória na indústria dos sonhos americana. Tudo isso resultou em
uma forte divulgação do processo de obtenção do seu novo corpo. Pratt serviria como exemplo
para o homem comum que está acima do peso e com “força de vontade” e disciplina conseguiria
os mesmos resultados. Nas palavras de Pratt:

291

GARRINI, Selma Peleias Felerico. Do corpo desmedido ao corpo ultramedido: a revisão do corpo na Revista
Veja de 1968 a 2010. 2010. Tese (Doutorado em Comunicação e Semiótica), PUC –SP, São Paulo.
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Estive gordo pelos últimos 8 anos, o que foi muito divertido, porque eu adoro comer e beber
cerveja. Mas eu também me sentia um pouco depressivo e sei que muitas pessoas
conseguem entender como é se sentir assim.
Se você se esforçar muito e correr atrás, vai levar apenas seis meses para atingir seu
objetivo. E seis meses passam voando.292 (meu grifo)
Em 2015, Pratt estrelou em Jurassic World293, o quarto filme da franquia de Jurassic
Park, que faturou mais de US $ 1,6 bilhão em bilheteria294, um dos dez filmes com maior
faturamento da história do cinema.

Montagem do autor. Chris Pratt em Jurassic World. (2015)
Disponíveis em https://br.pinterest.com/pin/368943394457143503/

292

People Magazine de 30 de novembro de 2015, minha tradução.
Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros (2015). Dirigido por Colin Trevorrow, roteiro de
Rick Jaffa e Amanda Silver. Com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty Simpkins |
294
Fonte: http://www.boxofficemojo.com/alltime/world/
293
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A revista People, o elegeu como o Homem do Ano 2015.

Chris Pratt, o homem do ano eleito pela Revista People (Novembro, 2015)
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Nesse mesmo ano, a revista Time nomeou-o como uma das 100 pessoas mais
influentes do mundo em sua lista anual.

Revista Time (abril de 2015)
Disponível em http://time.com/collection-post/3822922/chris-pratt-2015-time-100/

A atriz, comediante, produtora e roteirista norte-americana Amy Poehler escreveu o
texto que apresenta Chris Pratt e as razões que levaram a ele ser considerado uma das 100
pessoas mais influentes de 2015 pela revista Time:

Um verdadeiro líder
Chris Pratt está aqui para nos salvar - de alienígenas, dinossauros e tédio geral. A
América decidiu que ele é a próxima grande estrela de cinema, e entendo o porquê. Não é
por causa de seus ombros largos e raízes humildes. Não é porque ele parece ser a
combinação perfeita de um cara que você conhece misturado com um cara que você quer
ser. É porque ele tem algo especial. Essa coisa mágica que permite que você saiba que ele
está acostumado a trabalhar duro e não está interessado em perder seu tempo. Ele é um
ator fácil e generoso que é muito inteligente, mas nunca se preocupou em provar isso para
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você. Ele não esquece que tudo isso é suposto ser divertido, o que tive o prazer de ver de
primeira mão em Parques e Recreação. Ele é um homem real em um mar de cifras, um
bom pai e amigo, e um cara naturalmente engraçado. Pratt pode passar os próximos anos
montando cavalos ou perseguindo cometas, mas ele pode fazer uma piada com uma
facilidade natural que a maioria das pessoas passa toda a vida tentando alcançar. (meu
grifo e minha tradução)295

Ao apontar virtudes que Chris Pratt teria, por ser um bom amigo, pai, marido, um
profissional dedicado, qual o motivo dele não ter sido indicado anteriormente? Parece que o
que ocorreu de novo nos anos de 2014 e 2015 é que ele se tornou um exemplo de como um
homem pode alcançar o sucesso, desde que esteja com o corpo de acordo: por causa de seus
ombros largos. A única mudança que ocorreu com ele foi corpórea. Ao transformar seu corpo,
Pratt alcançou o patamar de grande estrela, que antes lhe era negado. A mudança fez dele um
embaixador do “antes” e “depois”, que coloca no Olimpo as pessoas que vencem barreiras e se
apresentam como um modelo de perseverança a ser seguido, desde que perca gordura e ganhe
músculos. A melhor definição desse momento foi dada pela revista americana Men’s Health:
“Como Chris Pratt perdeu sua barriga e ganhou o mundo” 296

295
296

Disponível em Time Magazine, http://time.com/collection-post/3822922/chris-pratt-2015-time-100/
Disponível em https://www.menshealth.com/guy-wisdom/chris-pratt. (23/06/2015)
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3.3 O CORPO OBESO

A obesidade gera preconceitos com relação até os valores morais desses indivíduos.
Poulain mostra essa estigmatização da obesidade na sociedade contemporânea:
A estigmatização se baseia sobre um sistema de representações e de crenças que
fazem a obesidade um reflexo das qualidades morais do indivíduo. “Ele é assim porque
come demais. Se come demais é porque não se controla. Se não se controla, é possível
confiar nele? “ Nota-se aqui que o raciocínio vai de uma característica física ao
julgamento moral do indivíduo. [...] consideram que evidente o fato de que “os
comportamentos individuais são controláveis”, que “a condição do obeso é reversível”, e
que ‘se um indivíduo obeso realmente quiser, poderá perder peso”297

Nesse sentido, o preconceito está entranhado em nossa sociedade, desde coisas banais
do dia-a-dia. Da simples compra de uma passagem de avião ou de um bilhete para o cinema
até a força do olhar estético sobre ele, o obeso é desvalorizado, marginalizado, banido da
sociedade.298

Nas pesquisas que Poulain realizou, ele pôde notar que o preconceito e a estigmatização
do obeso ocorrem no ambiente de trabalho de maneira perversa:

Os candidatos a uma vaga de trabalho são vistos pelos empregadores como
indivíduos que têm baixo autocontrole, um péssimo potencial de enquadramento, uma má
higiene pessoal, um nível de produtividade mais baixo, menos ambição pessoal e são menos
dignos de confiança.299

Eu pude confirmar essa afirmação nas minhas entrevistas e particularmente uma que
realizei com um Diretor de Recursos Humanos. Nas empresas, uma pessoa obesa pode sofrer
preconceitos e nem chegar a ser contratada, principalmente se seu corpo tiver que aparecer, as
chamadas funções front office:

297

POULAIN, Jean-Pierre. Sociologia da obesidade; tradução Cecília Prada. São Paulo: Editora Senac São
Paulo, 2013, p.117.
298
POULAIN, 2013, p. 117.
299
POULAIN, 2013, p. 117.
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Um fato que ocorreu comigo e que me persegue é o seguinte: nós tínhamos uma
vaga para gerente de comunicação. Como somos uma empresa de tecnologia, é raro e
encontrar um jornalista que tenha expertise nessa área. Pois bem, depois de um longo
prazo de buscas encontramos um candidato que unia o conhecimento tecnológico com as
estratégias de comunicação mais avançadas. Mas quando ele foi para a última entrevista
com o Presidente, o meu candidato não foi aprovado. O Presidente me liga enfurecido e diz
“ Você quer colocar esse gordo que não cabe dentro camisa para ser o porta voz da nossa
empresa? Esqueça! “ Ou seja, a aparência desse candidato impediu dele ser contratado,
apesar de ser o mais qualificado e eu lamentei muito, não ter me esforçado mais para
defende-lo junto ao meu chefe.
(Diretor de Recursos Humanos, de uma multinacional americana de
tecnologia que atua no Brasil)

O testemunhal acima, mostra que a empresa não queria associar sua imagem à do
candidato, pois poderia levar uma mensagem ao mercado diferente do planejado pela
organização. A verdadeira razão da não contratação nunca foi contada para ele, mas mostra o
estigma dele não representar uma idealização do corpo que pode ser visto e mostrado para a
sociedade. O corpo magro representaria um sinal de sucesso. Pode e deve ser visto e mostrado
pelas empresas.
O indivíduo obeso será reduzido à sua característica física, considerada “desviante”:

Suas qualidades sociais tornam-se secundárias, de maneira que se pode afirmar que
a estigmatização “funciona” como o racismo. Ela resulta do sistema de valorização
cultural da corpulência e dos processos de definição das próprias normas sociais que
designam como “desviantes” os indivíduos que não se enquadram nelas. Ela se expressa
por consequências objetivas (explicação de certas discriminações) e subjetivas
(autodesvalorização do estigmatizado) ... e afastam o indivíduo dos contextos sociais nos
quais ele é estigmatizado (como os lugares de prática esportiva)300

Essa afirmação confirma que as pessoas obesas teriam problemas de iniciar atividades
em academias de ginástica. Entram em um ciclo de se ocultar da sociedade e continuar na sua
zona de conforto, pela autodesvalorização que se impõem. Ir à uma academia requer muita

300

POULAIN, 2013, p.119.
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coragem para enfrentar os olhares, de quem não possui esse biotipo. Dois entrevistados da
academia FFC de Chicago relataram que seguiam no Facebook, o Testosterone Nation, que se
define como uma página de saúde e boa forma e que contava com 1 milhão e quatrocentos
seguidores em setembro 2017. Os textos publicados eram considerados inspiradores, mas não
era isso que eles gostavam mais:

Mas eu me divirto também, eles escrevem coisas muito engraçadas e motivadoras,
principalmente para quem não está em forma. Acho que é politicamente incorreto, mas eu
gosto. Como estou em forma, posso rir dos outros. Fica como lembrete para eu não me
descuidar. Acho bom que as pessoas gordas leiam e criem vergonha, mudando seus
hábitos.
(US – H- 27)
Selecionei alguns dos posts do Testosterone Nation para entender como o mundo das
academias cria “discursos de motivação” que reforçam os preconceitos:

Cansado de ser gordo e feio? Seja apenas feio! # Levante (pesos)
52% dos adultos estão acima do peso ou são obesos. Gordo é o novo normal. Não seja normal.
Imagens disponíveis em https://www.facebook.com/OfficialTestosteroneNation/
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Se você continua gordo e fraco, sábados e domingos não são dias de folga.
Não é uma “jornada”. Neil Armstrong estava em uma jornada. Você está de dieta.
Disponível em https://www.facebook.com/OfficialTestosteroneNation/

No Brasil, a página do Facebook, “João dos Veneno” que contava com
aproximadamente duzentos mil seguidores em outubro de 2017. Essa página foi citada por
muitos dos entrevistados, principalmente os possuidores de menor renda, que gostam do “João”
(que se define como humorista) e seus conselhos politicamente incorretos, que envolvem a
valorização do consumo de esteroides, machismo e preconceitos, como a “gordofobia”, termo
cada vez mais corriqueiro nas conversas nas diversas mídias que mostra os preconceitos sobre
a obesidade.

Disponível em https://www.facebook.com/oficialjoaodosveneno/
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Nos seus comentários nesse post, “João dos Veneno” mostra que estar em forma é um
dos caminhos para obter vantagens nas relações sexuais. Ser escolhido por alguém e conseguir
fazer sexo. Uma pessoa obesa estaria fora. Conforme escrito no post acima:

Não é preconceito é realidade, porra, tipo se uma pessoa é gorda ao ponto de
ninguém sentir tesão por ela, ou seja ela não vai mais conseguir transar com ninguém. Aí
eu te pergunto, como alguém pode viver sem sexo, mão sei vcs mais pra mim é impossível.
(sic)

Um caso que alcançou notoriedade e exemplifica os preconceitos existentes sobre os
obesos, foi a experiência do personal trainer americano Drew Manning.

Em 2011, Manning decidiu realizar o projeto “Fit2fat2fit” (De “em forma” para
“gordo” para “em forma novamente”. Ele que tinha um corpo magro e musculoso resolve
vivenciar as dificuldades que seus alunos tinham para emagrecer e aumentar os músculos. Em
um processo de empatia, por não entender, como as pessoas não atingiam os resultados que ele
facilmente conseguia ter como personal trainer, resolveu que engordaria de propósito. Durante
seis meses, ficaria sem se exercitar e abandonaria a alimentação saudável, registrando tudo em
seu blog. Depois faria o processo inverso: tentaria voltar ao seu peso e forma anteriores.
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Eu era visto como alguém que não entendia quanto era difícil se afastar da comida
ou ir à academia para tentar fazer dez repetições de exercícios para os bíceps cercado por
ratos de academia, que se achavam os donos do local. Eu não entendia que a perda de peso
era muito mais do que superar o “físico”. Depois de muito tempo, conclui que isso era
apenas parte do problema. Antes, eu acreditava que estavam procurando um bode
expiatório, que não assumiam a responsabilidade por estarem acima do peso. Mas, como se
percebe, a culpa também é da sociedade, das emoções, da autoestima e das pessoas
incompreensivas (como eu)301

No seu processo de transformação Manning engordou 34 quilos para depois voltar à sua
forma anterior:

Drew Manning “em forma”, “gordo”, “em forma novamente”
Disponível em http://fatburningman.com/drew-manning-why-he-gained-and-lost-75-pounds-feedingyour-kids-intermittent-fasting/

Decidi parar de me exercitar e me permitir comer o que eu quisesse quanto eu
quisesse, vivia um estilo de vida típico de um americano sedentário. Na verdade, foi muito
fácil no início. Eu não precisava ir à academia, o que significava mais tempo livre e, não
vou mentir, o gosto dos alimentos era muito bom! Foi difícil não poder malhar porque eu
era viciado em me exercitar e estar em forma.302

301

MANNING, Drew. Ganhar para perder: a lição de quem ganhou 34 kg de propósito para depois emagrecer.
Rio de Janeiro: Agir, 2014, p. 21.
302
Disponível em http://globoesporte.globo.com/eu-atleta/noticia/2014/09/personal-trainer-fica-obeso-paraviver-dificuldade-enfrentada-pelos-alunos.html
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Durante esse período, Manning vivenciou os problemas que uma pessoa obesa,
enfrenta. Tanto os olhares da sociedade preconceituosos como também os sentimentos que ele
experimentou durante esse processo.
Junto com o peso vieram problemas de saúde, ele ficou relaxado e sofreu crises de
autoestima. Ele sentiu a dificuldade de realizar tarefas corriqueiras, fáceis para ele antes de
engordar, como conseguir calçar os sapatos ou sair do carro. A sua transformação afetou
também o seu casamento. Ele tinha consciência de que seu corpo se transformaria radicalmente.
Mas pôde vivenciar um sentimento inédito: sentir vergonha de ser visto sem roupa pela própria
esposa. De um corpo cheio de orgulho, para o sentimento de possuir um corpo que deveria ser
escondido.
Quando atingiu o corpo obeso e começou o processo de perder peso e ganhar músculos,
ele mostra as dificuldades encontradas e como isso mudou suas opiniões sobre a necessidade
de considerar outros aspectos além do físico.
Nas suas palavras:

Eu tive que ser disciplinado para perder peso, mas também foi muito difícil ser
obeso. Os olhares, o julgamento, a baixa autoestima, se sentir péssimo na maior parte do
tempo, não conseguir brincar com os filhos porque você está sempre ofegante, dormir mal,
sempre se sentir cansado... Eu costumava pensar que meus clientes eram apenas
preguiçosos ou fracos. Esta experiência abriu meus olhos para o quanto a perda de peso é
mental e emocional. Antes eu focava mais em passar menos comida e diferentes exercícios.
Agora eu foco mais em orientar as pessoas a lidarem com seus desafios emocionais e a
criarem maneiras de superá-los. Esta é a chave para fazer disso uma mudança de estilo de
vida em vez de ser apenas mais uma dieta.303

A experiência de Manning gerou muita visibilidade. Como um homem que detém o
corpo ideal resolve largar tudo para ficar gordo? Ao mostrar que poderia voltar ao seu corpo
magro e musculoso reforçaria que seus treinamentos e aconselhamentos como personal trainer
tinham valor. Questiono se Manning queria efetivamente se colocar no lugar dos seus clientes
obesos que não conseguiam atingir as metas traçadas e entender realmente as razões e
sentimentos que eles vivenciavam. Talvez tenha sido uma criativa estratégia para se destacar
303

Disponível em http://globoesporte.globo.com/eu-atleta/noticia/2014/09/personal-trainer-fica-obeso-paraviver-dificuldade-enfrentada-pelos-alunos.html
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no mercado de instrutores de academias, se foi isto, ele atingiu seu objetivo. Manning participou
de várias entrevistas na televisão e na internet, escreveu um livro que se tornou um best-seller
do New York Times e alcançou o sucesso e visibilidade mostrando as variações que seu corpo
sofreu. Até hoje possui reconhecimento na área fitness e criou um diferencial para si, sendo
conhecido como “ o cara que engordou para emagrecer novamente”.
O conceito de “ganhar e perder” permeia a sociedade americana. Os termos winner e
loser representam muito do pensamento da cultura americana, que enaltece os vencedores e
detrata os perdedores. Podemos ver esses conceitos aplicados nas escolas, nos negócios, no diaa-dia. Um dos mais populares xingamentos americanos é: You’re such a loser! (Você é um
perdedor!)

Montagem feita pelo autor com imagens da internet. Busca no Google: You’re such a loser!

Na sociedade pós-moderna que vivemos, onde a privacidade deixou de ser algo a ser
preservado304, os reality shows que acompanham o cotidiano da vida das pessoas são assistidos
por multidões. Big Brother Brasil305, Keep up with Kardashians306 são populares globalmente
e mostram vida de pessoas como se fossem cobaias em um laboratório ou os conflitos de uma
família rica, respectivamente. Vou analisar um reality show, que obteve elevados índices de
audiência na TV americana: The Biggest Loser307. (O Grande Perdedor).

304

ECO, Umberto. Pape Satan Aleppe: crônicas de uma sociedade líquida; tradução de Eliana Aguiar. Rio de
Janeiro: Editora Record, 2017, p.35.
305
Formato de programa criado pela holandesa Endemol. No Brasil, a Rede Globo detém os direitos, desde
2002.
306
Série de reality show americano que vai ao ar no canal pago E !. O programa foca nas vidas de membros da
família Kardashian.
307
Reality show de competição americano que estreou na Rede NBC em 2004. O show apresenta concorrentes
obesos ou com excesso de peso competindo para ganhar um prêmio em dinheiro, perdendo a maior porcentagem
de peso.
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Existe um duplo sentido no nome desse programa. À primeira vista, o nome do
programa pode parecer que menciona uma pessoa extremamente fracassada, por estar no
espectro oposto ao do vencedor. E na sociedade de consumo de corpos, o maior perdedor
possível seria a pessoa obesa. O programa tem o objetivo de mostrar qual dos candidatos
consegue perder mais peso. Existe um jogo de palavras entre perder peso e ser pertencente ao
grupo de perdedores da nossa sociedade, como se um gordo nunca pudesse ser um vencedor na
nossa sociedade. Mas o será quando perder mais peso do que os seus concorrentes em um
programa de TV; quando as pessoas assistem seu sofrimento advindo das dietas ou das
atividades físicas exageradas para seu tipo físico.

Imagens disponíveis em http://www.trimmedandtoned.com/20-biggest-loser-weight-losstransformations-will-amaze/
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Imagens disponíveis em http://www.trimmedandtoned.com/20-biggest-loser-weight-losstransformations-will-amaze/

O sucesso do “maior perdedor” mostra que você pode alcançar esses resultados, ser
inspirador para as pessoas para que vençam na sociedade de corpos magros.
Existe uma questão da saúde como razão para que as pessoas não sejam obesas. Mas ao
longo das minhas entrevistas verifiquei que esse é a resposta racional que mascara as
verdadeiras razões de cunho emocional.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define os padrões de uma pessoa com
sobrepeso e obesa da seguinte maneira:
Sobrepeso e obesidade são definidos como acumulação de gordura anormal ou
excessiva que apresenta um risco para a saúde. Uma medida bruta da população da
obesidade é o índice de massa corporal (IMC), o peso de uma pessoa (em quilogramas)
dividido pelo quadrado de altura (em metros). Uma pessoa com um IMC de 30 ou mais
geralmente é considerada como obesa. Uma pessoa com um IMC igual ou superior a 25 é
considerada com sobrepeso.308 (minha tradução)

308

Disponível em Organização Mundial da Saúde em http://www.who.int/topics/obesity/en/
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Antes considerado um problema comum aos países de alta renda, cresce a incidência de
obesidade nos países de baixa e média renda, particularmente nas áreas urbanas, devido ao tipo
de alimentação e estilo de vida mais sedentários.
Comparando os dados dos Estados Unidos e do Brasil (2016) é possível verificar que a
população americana tem elevados índices de sobrepeso e obesidade. Tanto para adultos como
crianças/adolescentes. O Brasil como um país ainda em desenvolvimento, apresenta
indicadores menores, mas significativos:

Tabela elaborada com dados da O.M.S (2016)309

Fiz essa introdução estatística, para mostrar que grande parcela da população dos dois
países está acima do IMC recomendado. No caso dos Estados Unidos, ser obeso é uma
questão de discussão cotidiana, seja por razões de saúde ou por estética.
Chama a atenção que uma marca como Abercrombie & Fitch tenha, na figura do seu
presidente, dito que não queria gordas usando suas roupas em 2013. A A&F é uma marca
fashion voltada ao público jovem.
Já em 2006, Mike Jeffries, presidente da empresa admitia suas táticas de
posicionamento de marca:

309

Dados da Organização Mundial da Saúde disponíveis em
http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight_obesity/obesity_adolescents/en/. Adultos: acima de 18
anos. Crianças/ adolescentes: de 5 a 19 anos. (2016)
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[...] é por isso que contratamos pessoas bonitas em nossas lojas. Porque pessoas
bonitas atraem outras pessoas bonitas e nós queremos comercializar para pessoas legais e
descoladas. Nós não comercializamos para outros tipos além disso.310
E em 2013, ele afirma diretamente ao ser perguntado, os motivos de não ter roupas
tamanho grande ou extragrande para garotas nas suas lojas:
Em todas as escolas, temos os garotos e garotas descolados e populares, e depois há
aqueles que não são tão descolados", disse ele. "Certamente, nós seguimos os descolados.
Nós seguimos garotada americana com uma ótima atitude e muitos amigos. Muitas pessoas
não pertencem à nossa roupa, e elas não podem pertencer. Somos excludentes? Com
certeza. As empresas que estão com problemas tentam atingir todos: jovens, velhos, gordos
e magros. Mas então você se torna totalmente sem graça. Você não exclui ninguém, mas
também não excita ninguém. 311
Ao fazer essas afirmações, o presidente da Abercrombie & Fitch deixa claro sua ideia:
gente bonita é gente magra. Ao não vender roupas de tamanhos grandes para mulheres, ele
cria uma distinção social não econômica, mas sim corpórea. Somente “mulheres em forma”
podem usar suas roupas, se distinguindo das mulheres/ adolescentes com sobrepeso e/ou
obesas que representam uma parcela significativa da população americana. No caso das
roupas para homens, a A&F se permite ter números maiores, pois pensa nos atletas
universitários e homens fortes e malhados em academias.
Esse caso gerou muita repercussão incentivando boicotes à marca, considerada pela
revista The New Yorker, uma das marcas mais bem sucedidas e também uma das mais odiadas
dos Estados Unidos. Houve uma campanha para que as pessoas doassem todas as suas peças
A&F para os sem-teto.312 Também surgiu uma campanha fotográfica: Attractive and Fat
(Atrativa e Gorda) nas redes sociais ironizando as afirmações de Jeffries, ao utilizar a mesma
estética das imagens da Abercrombie & Fitch.

310

Entrevista de Mike Jeffries in Business Insider. Disponível em :
http://www.businessinsider.com/abercrombie-wants-thin-customers-2013-5. Minha tradução.
311
Disponível em https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/the-story-behind-fitch-the-homeless. Minha
tradução.
312
Disponível em https://youtu.be/JmYaeukhQqA
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Montagem feita pelo autor com Attractive & Fat e campanha tradicional de Abercrombie & Fitch.
Imagens disponíveis em http://www.huffpostbrasil.com/entry/fat-abercrombie-ads-photos_n_3308199
e https://blog.socialstylate.com/wp-content/uploads/2013/05/10641252-abercrombie-and-fitch.jpg

Se falei das transformações de corpos para alcançar o ideal de nossa sociedade, um
corpo magro e musculoso, é necessário falar da transformação de quem tinha um corpo
considerado belo e perfeito e passa a ser obeso. Situação enfrentada por pessoas comuns e
por olimpianos.
Quando eu era adolescente fazia sucesso. Era “carnudinho”. Sem muito esforço eu
tinha músculos fortes e nada de barriga. Comia de tudo, uma verdadeira draga e não
engordava. Fazia o maior sucesso com as garotas e com os garotos. Mas, ao chegar perto
dos 30 anos, a vida de jornalista sentado em frente ao computador e os almoços fartos com
a equipe, foram fatais. Engordei muito, tenho uma barriga hoje que nunca imaginei que
teria. Gostaria de perder esses quilos extras que vieram com a vida sedentária. Mas
quando chego em casa à noite, quero sentar no sofá, ver uma novela e me gratifico
comendo ainda mais. Sou o melhor aluno da academia: pago, mas não vou. Dá muita
saudade daquele corpo da juventude...
(BR – H – 13)

Esse testemunhal de saudades do corpo é verbalizado por muitas pessoas. Mas a vida
moderna e sedentária é considerada como impeditivo para voltar a ter o corpo da juventude.
Esse tipo de comportamento é visto pelos praticantes de atividades físicas como o exemplo de
uma pessoa sem força de vontade, sem controle, que prefere engordar sentado no sofá do que
fazer algum tipo de exercício. Não pela sua saúde, mas pela sua estética.
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3.4 ARNOLD CLASSIC. A INDÚSTRIA DO CORPO

Cartaz do evento Arnold Classic, Columbus Ohio - março, 2016. Foto do autor.

Um dos maiores eventos do mundo muscular, o Arnold Classic acontece anualmente
em Columbus, Ohio. Vou descrever a minha vivência nessa competição/ exposição como base
de discussão de alguns assuntos relacionados ao mundo “do culto ao corpo”.
O festival conta com franquias em outros países, como no Brasil. Aproveitando minha
estada na Northwestern University, eu pude visitar a edição americana que ocorreu em março
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de 2016. Além de ser um evento esportivo, é um espaço para que as marcas do segmento fitness
estarem presentes e mostrarem aos milhares de visitantes sua força. Desde roupas
especializadas, passando por suplementos e vitaminas (o maior número de expositores) e
equipamentos de musculação
Uma grande festividade para viver esse mundo de valorização do corpo forte e
musculoso. Organizado por Arnold Schwarzenegger313, seu nome virou uma marca do universo
muscular, tornando-o uma das celebridades mais respeitáveis e admiradas pelos praticantes do
bodybuilding.
Schwarzenegger é uma lenda do esporte e sua história serve de exemplo para vários de
seus fãs pelo globo até os dias de hoje. Nascido na Áustria em 1947, ele apresenta desde cedo
vocação para o bodybuilding. Em 1963, aos 16 anos, ele participa de sua primeira competição,
já mostrando um corpo forte e musculoso para um adolescente.

Arnold Schwarzenegger aos 16 anos.
Imagem disponível em http://viralboom.com/historical-photos-you-wont-find-in-your-history-books/23/

Arnold teve uma carreira com vários estágios: de atleta de bodybuilding a ator de
Hollywood e governador da Califórnia:

313

Foi premiado com o título de Mr. Universe aos 20 anos. Na sua carreira como bodybuilder, venceu o
concurso Mr. Olympia sete vezes. Schwarzenegger chamou atenção e aumentou sua popularidade no
documentário de fisiculturismo Pumping Iron (1977). Permaneceu uma personalidade proeminente no
fisiculturismo, mesmo após sua aposentadoria, e escreveu vários livros e inúmeros artigos sobre musculação.
Tornou-se ator em filmes de ação de Hollywood, notável pelos papéis principais em filmes como Conan the
Barbarian (1982) e The Terminator (1984). Foi governador da California no período de 2003 a 2011.
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Montagem do autor com imagens de Schwarzenegger.
Imagens disponíveis em https://br.pinterest.com/cbk01/everything-arnold/?lp=true

Uma imagem de Schwarzenegger icônica para mim, é a foto clicada por Annie
Leibovitz314 em 1990:

Foto de Schwarzenegger por Annie Leibovitz. (1990)
Imagem disponível em https://adlmagazin.files.wordpress.com/2013/10/leibovitz02.jpg

314

Anna-Lou "Annie" Leibovitz (1949- ) fotógrafa americana. Seu trabalho pode ser visto em inúmeras capas de
revistas, como Vanity Fair. Famosa por saber lidar com celebridades e tirar o melhor delas em suas fotos.
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Uma foto que transpira testosterona. O poder masculino representado em seus símbolos
presentes nessa imagem. O cavalo, animal forte e presente nas estátuas equestres que
homenageiam reis e generais e suas respectivas vitórias nas guerras. O charuto, no canto da
boca. E o corpo do homem campeão do Mister Olympia sete vezes, que aos 43 anos (na foto de
Leibovitz) conserva invejável forma física. Seu torso desnudo e bronzeado representa o trabalho
muscular que o tornou uma celebridade, mas ao mesmo tempo representa o ócio moderno de
aproveitar o sol da Califórnia que ele adotou como seu lar. A calça branca de equitação reforça
seus músculos, mas também funciona como um mimetismo, uma simbiose com o cavalo.
Schwarzenegger vira um centauro moderno. Uma imagem que reforça ainda mais o seu mito
de masculinidade dominando o imaginário: ele não é apenas um homem. É um Deus
contemporâneo.
Eu pude verificar o respeito e admiração que Schwarzenegger provoca em seus fãs.
Quando ele apareceu no palco do Arnold Classic foi ovacionado. Apesar de ser um senhor de
69 anos continua sendo um exemplo a ser seguido:

Schwarzenegger e Kai Greene, Arnold Classic 2016, Columbus, Ohio.
Imagem disponível em http://www.salemnews.net/news/ohio-news-apwire/2017/01/arnold-sports-festivalcoming-to-columbus-again-march-2-5/
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Esse cara é tudo para mim. Ele era um garoto pobre, chegou nos Estados Unidos sem
dinheiro e mal falando o inglês. E sua obstinação o fez um campeão. Ele venceu o Hulk.315
Fez o bodybuilding ser a potência que é hoje. Ganhou muito dinheiro em Hollywood, casou
com uma Kennedy e foi governador da Califórnia. E se ele fosse americano legítimo, teria
sido presidente. Que vida!
Ele é um exemplo para mim e meus dois filhos que praticam musculação e vão competir mais
tarde.
US - H- 26

O sucesso de Schwarzenegger não se deve exclusivamente ao seu corpo musculoso, ele
ocupa um espaço de idolatria que o americano tanto admira: o homem simples que a despeito
de todas as dificuldades encontra o sucesso na América. Um exemplo que inspira outros homens
comuns, que podem alcançar o poder como ele conseguiu.
Depois de Eugen Sandow, existiram muitos nomes no bodybuilding ao longo do século
XX, mas foi Schwarzenegger quem alçou o esporte ao patamar de destaque das últimas quatro
décadas, tornando-o um sucesso comercial. A academia Golden’s Gym da Califórnia se
transformou em um templo para os admiradores de Arnold. Local de peregrinação e pioneira
de muitas outras que surgiram na onda de querer ter um corpo como o dele e da geração
“Pumping Iron”316. Schwarzenegger continua sendo a grande inspiração para quem deseja
possuir um corpo forte e musculoso.
Vários memes na internet homenageiam seus pensamentos e seu corpo, tornando-se uma
fonte de inspiração.

315

Referência a Lou Ferrigno, atleta de bodybuilding que competiu contra Arnold Schwarzenegger nos anos
1970. Anos depois, ele interpretou o personagem Hulk da Marvel em série de televisão americana.
316
Pump Iron (Puxar ferros) é um termo utilizado pelos praticantes do bodybuilding e também nome de um
documentário que conta os bastidores das competições de 1977.
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Quando as pessoas dizem “Nós não queremos parecer como você. “ Arnold responde: “Não se preocupem,
vocês nunca conseguirão”. Minha tradução.
Disponível em https://www.facebook.com/OfficialTestosteroneNation/

Pude ver vários corpos presentes no Arnold Classic. O importante foi notar a existência de
três categorias principais de corpos nas competições (vou me ater ao corpo masculino, pois
existem categorias para as mulheres). Existe o corpo “phisique”, o corpo “bodybuiding” e o
corpo “strongman”.
O “phisique”, em geral é um corpo magro, torneado com músculos, principalmente na
parte superior. A apresentação dos concorrentes é feita vestindo bermudas compridas. Um fato
que chama a atenção é relacionado às pernas, a maioria dos competidores tem pernas muito
finas e desproporcionais aos músculos superiores. Ao entrevistar um competidor, ele me disse
que concentra os esforços no torso e braços, pois os juízes não se atentam às pernas, o
julgamento é focado nos músculos superiores O sinal do vestuário utilizado expressa essa
questão: usar bermudas compridas que praticamente escondem as pernas sinalizam essa
afirmação.

251

Imagens de atleta de “Phisique” concorrendo no Arnold Classic de 2016 - Columbus, Ohio.
Notar os músculos desenvolvidos do torso versus o tamanho das pernas finas. Fotos do autor.

No Brasil, esse corpo desproporcional, em que as pernas parecem que quebrarão, por não
suportar o peso dos músculos superiores, recebe o apelido de homem “sabirila”:

O “sabirila” é um tipo de homem que valoriza apenas os músculos superiores e “esquece”
de treinar as pernas. Significa o cruzamento de sabiá com gorila. Pernas fininhas do sabiá
com tórax e braços do macacão.
BR – H - 20

Treinar perna é um exercício ingrato. Eu odeio. Você treina, treina e os resultados
demoram a aparecer. Não hipertrofia! E na balada, as pessoas olham mais para a parte do
tórax. O problema das pernas finas é quando a gente vai pra praia, mas como não uso
sunga, não tem problema: o bermudão camufla...

BR – H - 14
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Imagens do “Sabirila” postadas na internet.
Disponíveis em http://www.pictame.com/tag/sabirila/J0HWGb-ugAAAF0HWDie3AAAAFhIA

Na economia da exposição em que vivemos alguns homens investem seu tempo e
demais recursos no que gera resultados rápidos e perceptíveis; a parte superior do corpo. As
pernas requerem um esforço extra que gera menores retornos sobre esse investimento. Todos
os personal trainers que entrevistei tanto no Brasil como nos Estados Unidos, afirmam que
sempre recomendam aos seus alunos para não esquecer ou pular o dia do treinamento de pernas.
Mas, nem todos seguem a orientação: o tempo gasto nos exercícios de perna, não geram
resultados rápidos e consequentemente não aparecem tantos elogios ou olhares, com a
hipertrofia dos braços ou peito.

Apenas um lembrete amigável: não esqueça os “dias da perna”. Minha tradução.
Imagem disponível em https://www.facebook.com/epfitness/
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A parte da competição que mais chama a atenção no Arnold Classic é a relacionada com
o bodybuilding. São esses atletas que mais despertam o interesse do público. No dia anterior
às exibições, os fãs podem comprar ingressos para tirar fotos com seus astros e pedir autógrafos.
São celebridades cultuadas nesse universo de músculos como qualquer estrela de outros
esportes ou do cinema ou da televisão.

Fãs do atleta Justin Compton fazendo fila para tirar fotos com seu ídolo.
Fotos do autor. Columbus, 2016.

A forma do corpo sendo mais importante do que suas funções. O corpo dos bodybuilders
contempla uma massa muscular enorme que parece pronta a explodir, com sua pele fina
mostrando veias salientes por todo o corpo. Seus corpos mostram o esforço de um ano inteiro
para chegar à competição e mostrar quem ele é. Seu corpo trabalhado é apropria construção de
sua identidade. Nas palavras de Le Breton:

O “eu” ostenta-se na superfície do corpo numa forma hiperbólica: a identidade é
modelada nos músculos como uma produção pessoal e dominável. O bodybuilder encarregase de seu corpo e com isso recupera o controle de sua existência. Substitui os limites incertos
do mundo no qual ele vive pelos limites tangíveis e poderosos de seus músculos...317

317

LE BRETON, David. Adeus ao corpo: antropologia e sociedade; tradução Marina Appenzeller. Campinas:
Papirus Editora, 2013, p.41.
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Para mostrar o trabalho esculpido na carne, os competidores usam sungas, que
possibilitam ver todos grupos de músculos em sua totalidade. E diferentemente de Sandow que
pintava o corpo de branco para se assemelhar à uma estátua da antiguidade romana, atualmente
os atletas utilizam um produto de tom metálico lembrando o bronze, que ajuda a destacar mais
os músculos.318

Competidores de Bodybuilding no Arnold Classic 2016.
Imagem disponível em https://cdnflex0.heartyhosting.com/sites/flexonline.com/files/styles/node_image/public/2nd%20call%20out.jpg?itok=qZUs
CPiM

Pude notar a evolução corporal desses atletas desde os tempos de Sandow. Mesmo
Schwarzenegger seria ‘pequeno” perto do novo padrão corpóreo. Kai Greene foi o vencedor do
Arnold Classic em 2016 e olhando as fotos pode-se perceber a transformação e superação dos
limites do corpo ao longo dos tempos.

318

A pintura do competidor tem o objetivo de melhorar a visibilidade dos grupos musculares. Serve para que os
árbitros consigam avaliar o corpo do atleta como um todo. A pintura somada à iluminação do palco traz
benefícios para o atleta. Coincidentemente, as estátuas dos grandes atletas gregos da Antiguidade Clássica eram
fundidas em bronze.
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Montagem feita pelo autor.
Imagens disponíveis em http://johnbarban.com/wp-content/uploads/2010/02/BeforeandAfterSteroids-286x300.jpg e
http://3.bp.blogspot.com/-g_hzA_7LAMQ/Vfoq7Tf7GAI/AAAAAAAAeZc/wiXd06jUbVk/s1600/Kai%2BGreene%2B%2BDan%2BRay.jpg

Esses são bodybuilders profissionais e seus corpos se apresentam com paradigma tanto
para os amadores e outras pessoas que veem esses corpos circulando na sociedade, gerando
tanto admiração como repulsa.

Uma mulher que assistia à competição, me disse:

Os bodybuilders e os “phsique” não são corpos reais. São corpos de vitrine. São para ser
olhados, como uma estátua em um museu.
US- M - 4

Baseado nesse conceito de “vitrine”, ao ver tantos corpos desfilando pelo palco do
Arnold Classic, faço uma analogia com os desfiles de moda. Quando assistimos a semana de
moda de Paris, São Paulo, Milão, vemos criações nas passarelas que dificilmente serão
encontradas na vida real. São criações complexas e que têm o objetivo de causar impacto e
chamar atenção da mídia. É o que os especialistas chamam de um “desfile conceito”. E a partir
desses vestidos e outras peças do vestuário, surgem criações simplificadas que estarão nas
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araras das lojas nas semanas seguintes. Da mesma maneira esses corpos que se apresentam nos
palcos de eventos como o Arnold Classic, podem ser definidos como “corpos conceito”, um
padrão idealizado que dificilmente será alcançado pela maioria dos mortais. Servem como
modelo a ser seguido por pessoas que desejam um corpo hipermuscular.
Também se pode fazer uma analogia, com as exposições de gado e de cavalos. Onde
são mostrados os melhores exemplares da raça. Em trabalhos que realizei para o setor de
exportações agropecuários do Brasil, tive a oportunidade de visitar algumas exposições e pude
notar semelhanças entre os dois tipos de exibição: humana e animal. Corpos exemplares de
seres humanos e de touros e cavalos de raça. Semelhança nos discursos sobre a melhor
alimentação e a forma de manejo do corpo são similares. Nas exposições tanto humana como
animal, um foco relevante é dado ao tipo dos alimentos ingeridos para conseguir os melhores
resultados. A indústria de suplementos e vitaminas tem um papel preponderante em ambos os
casos.
A diferença dos discursos, está na questão da genética. Criadores de gado exercem seu
papel de Deus moderno fazendo cruzamentos, inseminação artificial, clonagem e todos os
estudos de reprodução para alcançar os melhores animais para produzir mais leite ou carne. Eu
pude verificar a evolução corporal da raça nelore com os primeiros exemplares trazidos da Índia
e como os criadores nacionais alcançaram animais com massa corporal que produzem muito
mais carne do que exemplares pioneiros.
No caso dos homens fortes, a genética passa a ser uma questão a ser combatida. Mesmo
que você tenha nascido com a “genética errada”, não ter um corpo mesomorfo, os indivíduos
podem alcançar os seus objetivos corpóreos com dedicação, disciplina e autocontrole. Com
ajuda de uma indústria de produtos que colaboram para ultrapassar barreiras. O chamado
“mercado de nutrição esportiva”, que inclui suplementos alimentares e vitaminas, fatura US$
13.4 bilhão nos Estados Unidos319 e R$ 1,5 bilhão no Brasil (2016) 320, sendo o terceiro maior
mercado de suplementos alimentares do mundo, depois dos Estados Unidos e da Austrália, com
crescimento continuo acima de dois dígitos ao ano.
Na minha visita à exposição de empresas, um pavilhão que contava com mais de
novecentos expositores e todos os dias estava lotado, pude ver os expositores de suplementos e
outras categorias de produtos disponíveis para melhorar a performance.
A seguir mostro algumas imagens dessa área, com os stands das empresas.

319

Disponível em https://www.statista.com/statistics/566080/value-of-the-us-vitamin-and-supplement-marketby-category/
320
Disponível no Jornal Valor Econômico 09/10/2017 - Mercado de suplementos vai além do 'marombeiro'
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Arnold Classic 2016 – fotos do autor.
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Arnold Classic 2016 – fotos do autor.

Além desses stands contarem com homens que tenham físico para vender suplementos,
as imagens de celebridades do mundo muscular também se apresentam: em cartazes ou
pessoalmente. Esse é um universo de produtos como whey, bcaa’s, creatina, fat burners, etc.321
Uma gama enorme de produtos para ajudar a melhorar a performance dos atletas ou praticantes.

Arnold Classic 2016 – fotos do autor.

321

A lista de produtos utilizados pelos praticantes das modalidades de musculação é enorme. Os custos também
são elevados. Nas entrevistas no Brasil, os homens que utilizam suplementos nutricionais calculam gastar em
media entre R$500,00 e R$ 1.200,00 mensais. Os entrevistados americanos calculam algo em torno de US$
300,00 e US$ 700,00 mensais (2016)
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Por sinal esses produtos utilizam muitas palavras ligadas aos resultados, performance
e à ciência. Como uma prova que eles funcionam, pois foram estudados em laboratório.

Arnold Classic 2016 – fotos do autor.

Arnold Classic 2016 – fotos do autor.

260

No Arnold Classic pude ver o ‘desfile” de corpos não apenas nas competições, mas
circulando pelo evento. Não bastava estar lá para ver as celebridades do esporte. O importante
também era ser visto. Apesar da temperatura perto de zero graus Celsius, fora do centro de
exposições, muitos rapazes estavam apenas de camiseta regata. Vi muitos deles na rua, sem
casaco, chegando ao Centro de Exposições. O objetivo é claro: eu também desejo mostrar que
tenho esse corpo legal, que participo desse grupo de vencedores. Muitos vestindo casacos, mas
outros mostrando o fruto do trabalho duro de um ano.

Visitantes do Arnold Festival USA 2016, exibindo seus bíceps e tríceps, apesar das temperaturas baixas de
março em Ohio. Fotos do autor, Columbus, 2016.
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O Arnold Festival atrai um grande público e verifiquei um grande número de pessoas,
tirando fotos com seus ídolos. Alguns são propagandistas de marcas de suplementos, ou marcas
de roupas e equipamentos de treino. Essas celebridades ganham dinheiro participando de
competições pelo mundo todo, exibindo os benefícios em usar as suas marcas patrocinadoras.

Fãs do atleta Justin Compton tirando fotos com seu ídolo. E cartaz da Megafit Meals, marca que patrocina
Compton. Fotos do autor. Columbus, 2016.

Fãs do atleta Mike O’Hearn fazendo fila para tirar fotos com seu ídolo no stand da marca que patrocina
O’Hearn. Fotos do autor. Columbus, 2016.

262

Alguns dos competidores que ainda não alcançaram níveis elevados de fama,
aproveitam para vender seus próprios produtos como camisetas para os fãs. É uma maneira de
custear parte das despesas da participação em eventos como o Arnold Classic. E estabelecer
conexões com os fãs que ao comprar as camisetas farão propaganda nas academias, valorizando
o nome/ marca do atleta. Os usuários mostraram que estiveram presentes no evento de
Columbus e todo o seu envolvimento com o mundo do esporte e ao ídolo que passa a ser um
modelo a ser seguido.

Foto do atleta Hidetada Yamagishi vendendo sua linha de camisetas no Arnold Classic 2016, Columbus.
Foto do autor.
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Já no caso do corpo Strongman, eles se apresentam vestidos. Shorts e camiseta. E o
objetivo não é mostrar o corpo, mas a sua força capaz de levantar grande carga de pesos.

Montagem do autor com Hafthor Bjornsson e Eddie Hall no Arnold Classic 2016.
Imagens disponíveis em http://www.stack.com/a/eddie-hall-deadlifts-1025-pounds-breaks-world-record-at-the2016-arnold-strongman-classic

As apresentações do Arnold Strongman Classic de 2016 se transformaram em um
documentário Born Strong (2017) mostrando a competição entre os quatro maiores nomes do
esporte: Eddie Hall, Julius Hafthor Bjornsson, Brian Shaw e Zydrunas Savickas. Eddie Hall
do Reino Unido quebrou o recorde mundial de levantamento de peso nessa competição: 465
quilos.

Imagem disponível em https://twitter.com/bornstrongfilm
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Os atletas que alcançam destaque com sucesso com seu corpo trabalhado, estarão na
capa de revistas especializadas no setor. No caso de Julius Hafthor Bjornsson, ele ainda
participou da série Game of Thrones, no papel de Montanha, quando pode exibir todo o seu
tamanho força e músculos.

Julius Hafthor Bjornsson (The Mountain)
Imagens disponíveis em http://superherojacked.com/2017/07/11/hafthor-julius-bjornsson-workoutroutine-and-diet-the-mountain-workout-for-game-of-thrones/

Os atletas do Phisique têm um campo de trabalho publicitário de maior alcance, pois
apresentam um mais próximo do corpo idealizado, magro, torneado, forte sem ser exagerado
como os dois primeiros que tanto a mídia valoriza. Além de fazer as mesmas atividades
promocionais dos bodybuilders e dos atletas do Strongman, eles são chamados para fazer
campanhas de moda, de outros produtos que desejam ter representantes jovens, bonitos e
musculosos.
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3.5 HOMO SPECULUM

Definição de Homo Speculum:

ESPELHO:
A palavra “espelho” tem origem no latim “SPECULUM”, vinda de “SPECERE”, que
significa “olhar”. Em italiano denomina-se “SPECCHIO” e em espanhol, “ESPEJO”.

ESPETÁCULO:
A palavra “espetáculo” é derivada do latim “SPECTACULUM“, que significa “algo para se
observar visualmente, vista“. Também de “SPECTARE“, ligado a SPECERE, “ver”, e do
Indo-Europeu SPEK, “observar”. O conceito atual da palavra já se afastou dos seus inícios,
puxando mais para o significado de “excelente, sensacional, grandioso“.322

Homem espelho, homem espetáculo. Um homem que se preocupa demasiadamente com
sua imagem. Em uma sociedade que dita normas de sucesso para os corpos corretos e
estigmatiza os corpos desviantes. Que incentiva alcançar um corpo idealizado: magro e
musculoso. Coincidentemente, a palavra latina SPECULUM resulta no anagrama, em inglês,
MUSCLE UP, uma referência a um exercício para obter MÚSCULOS.

322

Definição disponível em https://www.gramatica.net.br/origem-das-palavras/etimologia-de-espelho/
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Um corpo trabalhado com muito esforço e dedicação e que merece ser visto e
compartilhado pelo mundo, criando a própria identidade do indivíduo. Corpo, espelho e câmera
unidos na sociedade do desempenho.

“Seu corpo é um espelho Ele reflete suas aAções.... Ele é a imagem do que você Come... Ele é a imagem de
como você Treina... Ele reflete a sua Disciplina.... Ele reflete o seu Estilo de Vida...”
Imagem disponível em https://www.instagram.com/p/BdtFXURh-uj/?taken-by=rogeriorodriguescruz

Em Paris, uma exposição sobre os nus masculinos no Museu D’Orsay: Masculin,
Masculin.323 Como estudante do Doutorado, focado no tema do corpo masculino na nossa
sociedade contemporânea, achei interessante em conhecer essa exposição que se dedicou
integralmente a mostrar nus de homens retratados sob os olhares de vários artistas com diversas
temáticas.
Uma imagem que vi na internet relacionada à exposição me chamou atenção na época:

323

Masculin, Masculin exposição realizada em 2013 no Museu D’Orsay, Paris.
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Por causa da exibição no Museu D’Orsay
“Masculino/ Masculino” todos pensam que são uma obra de arte. (Minha
tradução)

Imagem disponível em http://candystripecreatures.proboards.com/thread/3763/mom-petit?page=7

Um homem jovem, magro, torneado e nu exibe-se na frente do Museu D’Orsay e dos
cartazes da mostra. Imagino e fantasio que ele deseja participar do mesmo espetáculo de corpos
obtidos por grandes artistas da pintura, escultura e fotografia. Ele também é um artista para
conseguir ter esse corpo. E deseja mostra-lo ao mundo. Sua obra também é digna de figurar
nesse panteão. Ele é um representante do que chamo de Homo Speculum, participante da
sociedade do consumo e da exposição.
Benjamin aponta que para algo ser cultuado é mais importante a sua existência do que
a sua visão. Isso remete à origem das produções artísticas que tinham a função de servir ao
mítico, ao mágico:
O que importa, nessas imagens, é que elas existem, e não sejam vistas. O alce copiado pelo
homem paleolítico nas paredes de sua caverna, é um instrumento de magia, só
ocasionalmente exposto aos olhos dos outros homens: no máximo, ele deve ser visto pelos
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espíritos. O valor do culto, como tal, quase obriga a manter secretas as obras de arte: certas
estátuas divinas somente são acessíveis ao sacerdote, na cela, certas madonas permanecem
cobertas quase o ano inteiro, certas esculturas em catedrais da Idade Média são invisíveis,
do solo, para o observador. 324

Na medida em que o valor cultual declina em função da maior visibilidade das imagens,
aumenta o valor da exposição. Benjamin, pensava a fotografia e o cinema como maneiras de
reprodutibilidade técnica que levaram as imagens a alcançar uma exposição como nunca antes
na humanidade desnudando o que antes era sagrado
Atualmente, algo para ser cultuado necessita obrigatoriamente ser visto e exposto. Vivemos na
sociedade do valor ao culto da exposição.

Na sociedade positiva, na qual as coisas, doravante transformadas em mercadorias, devem
expor-se para ser, o seu valor cultual desaparece em benefício do seu valor de exposição...
Só quando são vistas, as coisas assumem um valor. A coação da exposição, que tudo
entrega à visibilidade, faz com que a aura desapareça por completo...”325

Jeff Seid: “Allon Gabbay flexionando em frente ao Espírito Santo”
Imagem disponível em https://www.facebook.com/pg/officialjeffseid/photos/?ref=page_internal
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BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura; tradução
de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Editora Brasiliense, 2012, p.187.
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HAN, Byung-Chul. A sociedade da transparência; tradução Miguel Serras Pereira. Lisboa: Relógio D’Água
Editores, 2014, p. 21-22.
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O atleta e celebridade fitness americano Jeff Seid326, posta foto com um amigo,
fazendo poses dentro de uma igreja. Eles representam os novos santos da pós-modernidade
que merecem se cultuados. Um ato de heresia e de adoração ao mesmo tempo. Vale a pena
notar, que nesse post do Facebook, um seguidor de Seid, James However aproveita para
exibir sua imagem, mostrando seu corpo trabalhado e escreve: “Minha flexão em frente ao
espelho”. Ao postar sua foto, However exibe-se em um canal privilegiado. Jeff Seid possui
mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais. Aproveita a visibilidade do atleta para
também ter seu momento de glória na exibição dos corpos nas redes sociais.
O conceito de exibição defendido por Byung-Chul é reforçado por Bauman quando
mostra uma das principais características da sociedade de consumidores em que vivemos: o
“embaçamento” entre duas entidades: as coisas a serem adquiridas e os seres humanos que
escolhem essas coisas.

A característica mais proeminente da sociedade de consumidores – ainda que
cuidadosamente disfarçada e encoberta – é a transformação dos consumidores em
mercadorias; ou antes, sua dissolução no mar de mercadorias... 327

Bauman acrescenta a necessidade que toda mercadoria tem de obter exposição, os seres
humanos querem ser vistos e notados. Quem não é visto, não é considerado na sociedade de
consumidores. Se destacar da multidão de corpos existentes passa a ser condição fundamental
para o indivíduo “mercadoria/consumidor”.

A tarefa dos consumidores, e o principal motivo que os estimula a se engajar numa
incessante atividade de consumo, é sair dessa invisibilidade e imaterialidade cinza e
monótona, destacando-se da massa de objetos indistinguíveis “que flutuam com igual
gravidade específica” e assim captar o olhar dos consumidores...”328

326

Jeff Seid (1994 -) atleta “phisique” americano, celebridade nas redes sociais.
BAUMAN, Zygmunt. Vida para o consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. tradução Carlos
Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p.20.
328
BAUMAN, 2008, p.21.
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Citando Germaine Greer329, Bauman mostra que na era da informação, a invisibilidade
é equivalente à morte.
Eco reforça a questão da visibilidade quando escreve imaginando o futuro de seu neto,
nascido no ano 2000:

Para este menino que cresce, parecerá natural viver em um mundo onde o bem primário
(mais importante que o sexo e que o dinheiro) será a visibilidade. Um mundo que, para ser
reconhecido pelos outros e não vegetar num assustador e insuportável anonimato, todos
farão de tudo para aparecer, na televisão ou naqueles canais que até lá terão substituído a
televisão. Onde um número cada vez maior de mães honestíssimas estarão prontas (sic.)
para contar as mais sórdidas histórias da família num programa lacrimoso só para garantir
que no dia seguinte serão reconhecidas e distribuirão autógrafos no supermercado...330

Não basta apenas alcançar a visibilidade social. É necessário ser visto como algo
relevante e diferenciado. Uma mercadoria que a sociedade deseja consumir. Ser famoso e obter
muitas “curtidas” nas redes sociais, passa a ser um objetivo considerável nesse início do século
XXI.

Além de sonhar com a fama, outro sonho, o de não mais se dissolver e permanecer
dissolvido na massa cinzenta, sem face e insípida das mercadorias, de se tornar notável,
notada e cobiçada, uma mercadoria comentada, que se destaca da massa de mercadorias,
impossível de ser ignorada, ridicularizada ou rejeitada. Numa sociedade de consumidores
tornar-se uma mercadoria desejável e desejada é a matéria de que são feitos os sonhos e os
contos de fadas. 331

Ser visível e a busca por ser desejável passa pelo trato com o corpo. É nele que os
esforços se concentram para alcançar um lugar de destaque e fugir da invisibilidade e da
rejeição social. Para Le Breton, o corpo passa a ser um
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Germaine Greer (1939) é uma escritora australiana. Ela é considerada uma das principais vozes do
movimento feminista na segunda metade do século XX. Ela mora no Reino Unido, onde tem cargos acadêmicos,
especializada em literatura inglesa, na Universidade de Warwick e Newnham College, em Cambridge.
330
ECO, Umberto. Pape Satan Aleppe: crônicas de uma sociedade líquida; tradução de Eliana Aguiar. Rio de
Janeiro: Editora Record, 2017, p. 29-30.
331
BAUMAN, 2008, p.22.
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[...] acessório da pessoa, artefato da presença, implicado em uma encenação de si
que alimenta uma vontade de reapropriar de sua existência, de criar uma identidade
provisória mais favorável. O corpo é então submetido a um design às vezes radical que
anda deixa inculto (bodybuilding, marca corporal, cirurgia estética, transexualismo, etc.).
Colocado como representante de si, cepo de identidade manejável, torna-se afirmação de si,
evidenciação de uma estética de presença.332

O Homo Speculum investe recursos nessa tarefa: tempo e dinheiro. O corpo é a
mercadoria principal da sociedade de consumidores. Ele pode abrir portas ou fecha-las. O
corpo pode fazer com que as pessoas fiquem conhecidas e se destaquem da multidão.

É importante gerir seu próprio corpo como se gerem patrimônios dos quais o corpo se
diferencia cada vez menos. O corpo tornou-se um empreendimento a ser administrado da
melhor maneira possível no interesse do sujeito e de seu sentimento de estética.333

O corpo idealizado tanto para homens como para as mulheres pode trazer satisfação,
insatisfação (por não o ter) ou indiferença (para aqueles que não desejam seguir os cânones).
Mas esse corpo é um padrão de referência social que norteia e reforça preconceitos e opiniões
positivas ou negativas sobre as pessoas.
Os seres pertencentes ao “gênero Homo Speculum” valorizam a obtenção do corpo
idealizado e além disso querem que ele seja visto, admirado, curtido. Tanto no mundo off-line
como no online.
Destaco como exemplo dessa obsessão pela visibilidade e aceitação social, o episódio
da série britânica Black Mirror, Nosedive334. Uma crítica contundente à nossa sociedade, na
qual as pessoas compartilham fotos de absolutamente tudo que acontece esperando ganhar
elogios nas redes sociais. É a nossa realidade escancarada, a demonstração de como somos
felizes no Instagram, a atenção exagerada que damos a curtidas e as pessoas que são famosas
por serem apenas famosas, os digital influencers. O episódio mostra uma sociedade que perde
332

LE BRETON, David. Adeus ao corpo: antropologia e sociedade; tradução Marina Appenzeller. Campinas:
Papirus Editora, 2013, p.22.
333
LE BRETON, 2013, p.32.
334
Nosedive (Queda livre) é o primeiro episódio da terceira temporada da série de ficção científica britânica
Black Mirror. Dirigido por Joe Wright e estrelado por Bryce Dallas Howard, Alice Eve, Cherry Jones e James
Norton, o episódio se passa em um futuro onde uma mulher se torna impopular na mídia social e as
consequências para sua vida. Disponível no Netflix.
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a naturalidade nas relações, pois todos querem e precisam ser considerados positivamente pelos
outros. Tudo parece um sonho. As cores são em tons pastel, tudo evoca a harmonia e
organização das pessoas em seus lares, escritórios, no lazer. Uma sociedade perfeita e artificial.
Mostra as consequências de uma pessoa que não se encaixa nas regras dessa sociedade e cai em
“queda livre”.

Black Mirror – Nosedive (Queda livre). Imagens disponíveis no Netflix.

A sociedade do consumo tem como base de suas alegações a promessa de satisfazer os
desejos humanos em um grau que nenhuma sociedade do passado pôde sonhar, mas a
promessa de satisfação só permanece sedutora enquanto o desejo continua insatisfeito;
mais importante ainda, quando o cliente não está “plenamente satisfeito” – ou seja,
enquanto não se acredita que os desejos que motivaram e colocaram em movimento a
busca da satisfação e estimularam experimentos consumistas tenham sido verdadeira e
totalmente realizados. 335

335

BAUMAN, 2008, p. 63.
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O Homo Speculum deseja superar a “Vergonha de Prometeu” conceito de Anders 336 :
o complexo de inferioridade que o ser humano sente ao dar maior importância ao que o sujeito
humano faz e produz do que ao que ele efetivamente ele é. A vergonha por não estar à altura
de suas próprias criações, produtos e máquinas, que em sua opinião são mais eficientes, mais
confiáveis, mais resistentes do que ele próprio como criador.
O Homo Speculum deseja alterar essa situação de inferioridade, alterando o seu próprio
corpo e mostrando que tudo pode ser trabalhado, criado e principalmente, melhorado.

Bauman utiliza os conceitos de Anders para mostrar que:

Citando Nietzsche, Anders sugere que hoje em dia o corpo humano (ou seja, o corpo tal
como foi recebido por acidente da natureza) é algo que “deve ser superado” e deixado para
trás. O corpo “bruto”, despido de adornos, não reformado e não trabalhado, é algo de que
se deve ter vergonha: ofensivo ao olhar, sempre deixando muito a desejar e, acima de tudo,
testemunha viva da falência do dever, e talvez da inépcia, ignorância, impotência e falta de
habilidade do “eu”. O “corpo nu”, objeto que por consentimento comum não deveria ser
exposto por motivo de decoro e dignidade do “proprietário”, hoje em dia não significa,
como sugere Anders, “o corpo despido”, mas um corpo em que nenhum trabalho foi
feito...”337

Assim, o corpo herdado da natureza pode se transformar no que o individuo desejar ser.
Um homem pode se transformar em uma mulher e vice-versa. Utilizando os padrões de beleza
estabelecidos para cada fenótipo, ou não. Com cirurgias ou apenas com vestimentas adequadas
ao gênero. Pode virar um brinquedo, como Ken, Barbie ou Elza de Frozen. Pode virar um
lagarto. 338
O Homo Speculum pode ser o que desejar. Outros podem se conformar com o que têm.
No geral, os casos de trabalho do corpo não são alvo de mudanças tão radicais. Basta seguir os
ideais estabelecidos pela sociedade do consumo, principalmente mulher magra e homem
torneado. Imagens que rodeiam a todos.
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274

E uma das características mais evidentes do Homo Speculum, que luta contra esse corpo
que se “deve ter vergonha” é a superação. Mostrar os resultados obtidos urbis et orbis. Pois ao
alcançar esse corpo espetacular (Speculum) visto no espelho (Speculum) é necessário registrar
esse momento imediatamente, pois esse corpo é efêmero e começa a “morrer” imediatamente
depois de um treino na academia. A fotografia tem relações com a morte: a busca de registrar
alguém que não voltará mais. Na era digital a efemeridade da imagem ocorre em uma outra
velocidade. É necessário registrar tal conquista não só para seu o próprio prazer, mas é
necessário compartilha-la com o mundo. Nesse momento de exposição o corpo se torna a
mercadoria mais desejável, pois ela é rara e separa os grupos: aqueles que oferecem um corpo
que deve ser considerado premium daquela massa de commodities existentes em larga escala.
Byung- Chul mostra que na sociedade da exposição cada sujeito se transforma no seu
objeto de publicidade. Cabe a ele escolher que tipo de publicidade fará de si próprio. E qual
será o seu valor. Medido pelos olhares dessa mesma sociedade, que define qual o “capital da
atenção”.

O seu valor de exposição é a medida de tudo. A sociedade exposta é uma sociedade
pornográfica. Tudo é voltado para fora, descoberto, despojado, despido e exposto. O
excesso de exposição faz de tudo uma mercadoria, na qual tudo é entregue nu, sem
segredo, à devoração imediata339.

Bauman diz que somos atualmente um “hiperlink humano”. Deixamos pegadas digitais
de tudo o que fazemos e o que queremos ser na internet. Mas o ser humano não é um agente
passivo nesse processo, e não somente as empresas “panópticas totais” como Google e
Facebook nos utilizam para vigiar e vender produtos e serviços de maneira maquiavélica, o ser
humano também utiliza esses mesmos mecanismos de relacionamento social digitais para
construir e mostrar identidades que pretende exibir.
Para Eco em busca da visibilidade tão almejada, quebramos as paredes entre as esferas
do público e privado.
Ser visto, ser objeto de discurso é um valor tão dominante que as pessoas estão
prontas a renunciar àquilo que outrora se chamava pudor (ou o sentimento zeloso de nossa
própria privacidade).340
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Somos simulacros de nós mesmos nas redes sociais. O que lá postamos, mostra quem
somos e o que também queremos ser. Nossas viagens, nossas refeições, nossos
relacionamentos, nossa felicidade.
No video Are you living a Insta Lie?341 (Você está vivendo uma mentira de Instagram?)
verifica-se claramente que as pessoas estão construindo vidas digitais idealizadas que não
correspondem ao seu dia-a-dia real. Pessoas simulam que têm relacionamentos afetivos
calorosos, que seguem vidas esportivas e que se alimentam de maneira saudável e que têm vida
social ativa. Foco na parte do rapaz que tira inúmeras fotos trocando de roupa, para escolher
apenas uma foto que será publicada nas redes sociais. O objetivo principal é se expor, se exibir
da melhor maneira possível, mesmo que a pessoa não saia de casa. Ele escreve que esse “selfie”
foi tirado sem esforço, apenas um click.

341

Disponível em https://youtu.be/0EFHbruKEmw
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Are living an Insta lie?
Imagens disponíveis em https://youtu.be/0EFHbruKEmw

Em 2105, um caso que teve repercussão internacional foi o de Essena O’Neill, uma
jovem australiana, então com 19 anos. Ela era uma digital influencer de sucesso, tendo mais de
700 mil seguidores no Instagram e resolveu mudar de vida. Contou que ganhava até cinco mil
reais para promover marcas em seus posts. Nada era espontâneo. Ela resolve apagar a maioria
de suas fotos, mas deixou 96 imagens em que mudou os textos, explicando o que existia por
trás dessas tomadas. Em todas elas escreveu: NOT REAL LIFE (NÃO É VIDA REAL),
mostrando sua insatisfação por ser apenas um corpo bonito, adequado para vender marcas que
tinham interesse em utilizar sua imagem de jovem sarada com os seus seguidores que pensariam
que realmente ela utilizava tais marcas.
Para ser realista, passei a maior parte da minha vida viciada nas redes sociais, na
aprovação social, no status social e em minha aparência física. Era consumida por isso.
Como podemos nos dar conta de nossos próprios talentos se não paramos de prestar
atenção nos outros? “, escreveu O’Neill na última fotografia que postou no Instagram, há
uma semana, e que diz: “Somos a geração da lavagem cerebral”. A modelo explica que não
eliminou todas as fotografias que tinha, mas que renomeou algumas para confessar qual
era o autêntico processo de preparação por trás de cada uma. Também pediu perdão por
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enganar, mas, disse, “não o fazia conscientemente, estava obcecada em agradar os
outros.342

Não é vida real. A única razão para nós irmos até a praia nessa manhã era para fotografar
esse biquíni, porque a companhia me pagou e também porque eu tenho uma boa aparência
para os padrões atuais da sociedade. Eu nasci e venci a loteria da genética.
Qual o motivo de ter postado essa foto? Leia nas entrelinhas, ou se pergunte ”porque
alguém postou isso? “Qual o resultado final para eles? Fazer uma mudança? Parecer
gostosa? Vender algo? Eu pensava que eu estava ajudando jovens garotas a entrarem em
forma e serem saudáveis.
Mas eu só percebi aos 19 anos, que estimular a sua autoestima por meio de sua forma
física é tão limitante. Eu poderia estar escrevendo, explorando, jogando, qualquer coisa
bonita e real ...Não tentando mostrar meu valor através de uma foto de biquíni sem
substância. (Minha tradução)

Sua declaração pública mostra a dinâmica por trás de um mundo de aparências e
interesses econômicos, em que tanto as pessoas como as empresas buscam criar uma vida
artificial para se promover, um mundo que nos cerca na atualidade cada vez mais. Ela menciona
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Disponível em https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/03/estilo/1446547570_629565.html
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em outros posts que chegava a tirar mais de cem fotos para escolher a que seria publicada. Não
existia nada de naturalidade.

Não há nada zen em tentar parecer zen, tirar uma foto de si mesma tentando ser zen e
mostrando-se zen no Instagram.

Imagem Essena O’Neil Instagram
https://www.instagram.com/essenaoneill/?hl=pt-br

Essena desnudou um mundo que é baseado na aprovação social, nas curtidas, nos
números de seguidores que uma pessoa possui no Facebook, Instagram entre outros. Críticas
surgiram. Que sua estratégia de acusar as redes sociais foi eficiente, pois com isso ela obteve

279

maior visibilidade e exposição, não apenas para os 700 mil seguidores, mas agora com a mídia
massiva de todo o planeta, alcançando públicos que não a conheciam anteriormente. A beleza
e a vida idealizada de Essena se tornaram medidas de seu sucesso na sociedade do desempenho,
mas gera angústia e depressão.
Sobre a beleza Byung- Chul escreve:

É sobretudo da beleza do aspecto que depende o valor da exposição. Por isso, a coação da
exposição gera uma necessidade imperiosa de beleza e de boas condições físicas. A
“operação beleza” visa o fim de maximizar o valor da exposição. Os “modelos” atuais não
transmitem qualquer valor interior, mas apenas medidas exteriores, às quais se procuram
corresponder ainda que usando meios violentos.
O imperativo de exposição conduz a uma absolutização do visível e do exterior. O invisível
não existe, porque não gera qualquer valor de exposição, qualquer atenção.343 (meus
grifos)

Nas minhas entrevistas tive contato com Mahamudra, um tipo diferente da maioria das
empresas de fitness no mercado. Suas aulas acontecem ao ar livre em parques e pregam uma
união entre corpo, mente e espírito: Sempre de forma proporcional e integrada. Lembrando
que nenhum deles é mais importante que o outro.344
Como em diversas práticas esportivas que analisei, o Mahamudra também utiliza o que
chamo de ‘pílulas de filosofia”. Frases de efeito com a função de motivar as pessoas a entrarem
na empresa. Muitas dessas frase têm relação com resiliência, força de vontade e o desejo de
mudar. Sair de um status indesejado para alcançar um novo patamar de felicidade.

343
344

HAN, Byung-Chul, 2014, p.25.
Disponível em www.mahamudrabrasil.com.br
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“mahamudra brasil: Seja uma pessoa que faça valer a pena, os privilégios são infinitos! “
https://www.instagram.com/mahamudrabrasil/?hl=pt-br

‘Pílulas de Filosofia” do Mahamudra. Montagem do autor.
Disponível em https://www.instagram.com/mahamudrabrasil/?hl=pt-br
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Apesar dos instrutores (Life Style Coachs345) do método Mahamudra, venderem que é
um estilo de vida que valoriza equilíbrio entre corpo e alma, não é só a meditação que produz
esses corpos. São treinos pesados que misturam várias atividades físicas, como crossfit, artes
marciais, esportes aeróbicos, calistenia (uso da força do próprio corpo como instrumento),
treinamento para maratonas, tudo isso em aulas duríssimas que requerem muita dedicação e
força de vontade para continuar.
Existem dúvidas e críticas se não seria apenas uma forma de se diferenciar no mercado
de fitness de maneira eficiente.

Imagem de César Curti, fundador do Mahamudra Brasil.
Disponível em Disponível em http://blogdonaonca.com/2017/09/21/mahamudra-em-bh/

O que chama a atenção do público para o Mahamudra? Mente e espírito? Ou os corpos
esculpidos de seus instrutores expostos em aulas ao ar livre dadas em parques, como o
Ibirapuera em São Paulo? Alguns deles são modelos, presentes em campanhas publicitárias,
um deles é um ex-BBB da Rede Globo. Apesar da mensagem espiritualizada, do autocontrole

345

Em 2015, profissionais de Educação Física entraram com ação contra o Mahamudra no Conselho Regional de
Educação Física, por eles não terem formação na área. Foi criada a nomenclatura de Life Style Coach para evitar
problemas. Ver em http://ego.globo.com/famosos/noticia/2015/03/apos-polemica-ex-bbb-jonas-esclarecefuncao-do-lifestyle-coach.html
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e da disciplina, é o aspecto corporal que gera mais mídia espontânea para a empresa nas redes
sociais, principalmente no Instagram. Dois instrutores são os maiores responsáveis pela
propagação das imagens do Mahamudra, sendo seus principais “porta-corpos” (evitei o termo
porta-vozes) do grupo: o modelo Erasmo Viana e Jonas Sulzbach (ex-BBB). Ambos esbanjam
corpos torneados e mostram-se em atividades dedicadas tanto à espiritualidade quanto à
musculação.

Erasmo Viana e Jonas Sulzbach
https://www.instagram.com/mahamudrabrasil/?hl=pt-br

Segundo um personal trainer entrevistado, ele afirma;

O César Curti (fundador do Mahamudra Brasil) foi inteligente. Ele quis se diferenciar dos
métodos já existentes e formatou uma bela proposta de trabalho comercial. Quis ir na
contramão das academias de musculação tradicionais, nem academia física tem, pois usam
parques públicos. Ele adicionou elementos da yoga, tai chi chuan. Essa é a roupagem
politicamente correta e adequada aos dias de hoje. Mas o que faz a diferença mesmo e atrai
a clientela são os “coachs”: modelos, homens bem bonitões e fortes que o Curti conhece,
ele foi modelo no passado... Quem não quer ficar com um corpo daqueles? Que pessoa
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comum não quer tirar uma foto com eles e postar nas redes sociais para ser invejada?
Tipo: olhe com quem eu treino!
(BR – PT -3)

Equipe de instrutores do Mahamudra Brasil em parque de Belo Horizonte, 2017.
Disponível em http://blogdonaonca.com/2017/09/21/mahamudra-em-bh/

O Instagram do Mahamudra também trás os testemunhais de pessoas que alcançaram
seus objetivos. São imagens típicas do “antes” e “depois”. Normalmente nesse tipo de foto, o
ideal é mostrar a perda peso obtida com as atividades físicas e também contar sobre a mudança
de hábitos como alimentação e fim do sedentarismo.

Imagens do Mahamudra Brasil disponíveis no Instagram.
https://www.instagram.com/mahamudrabrasil/?hl=pt-br
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Os Life Style Coachs do Mahamudra e seus seguidores personificam um ideal presente
na sociedade da exibição. Pertencem à espécie de seres humanos que chamo de Homo
Speculum. Uma geração preocupada com o corpo, que utiliza argumentos racionais de
saudabilidade para justificar seu comportamento às vezes obsessivo. Buscam seguir e
ultrapassar os cânones de um corpo perfeito, por vários motivos. Associado ao desejo de se
apresentar ao mundo por meio de uma selfie tirada na frente do espelho. Corporalidade e
tecnologia unidas para promover o indivíduo possuidor do corpo ideal. A imagem na frente de
um espelho tirada com um smart phone é um dos símbolos que representará a nossa sociedade
da exibição e caracterizará nossa época para os cientistas sociais do futuro. Sua constante
aparição mostra o valor que a imagem corporal e relevância de mostra-la ao mundo que temos.

Imagens de selfies tiradas em frente ao espelho da academia ou no banheiro.
Fonte: Google

Esse corpo que se transforma em uma mercadoria na sociedade do consumo, também
pode servir para vender outros produtos e monetizar os investimentos realizados. A marca
esportiva Adidas ao se associar ao ideal de beleza corpórea do Mahamudra e ao colar sua
imagem à fama dos instrutores, poderá se beneficiar da visibilidade que a marca terá junto aos
seus mais de quatrocentos mil seguidores (2017) , que poderão propagar sua mensagem para os
seus amigos e seguidores. Uma progressão geométrica de exposição global.
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Imagens do Mahamudra Brasil disponíveis no Instagram.
https://www.instagram.com/mahamudrabrasil/?hl=pt-br

Mas os indivíduos comuns que não têm uma imagem conhecida e não são
considerados para fazer propaganda de marcas, também precisam zelar por sua imagem para
“se vender”.
Se no passado as pessoas conheciam outras pessoas em escolas, no local de trabalho,
bares, festas ou por meio de amigos, pode-se somar mais uma alternativa na busca por
relacionamentos. Os aplicativos de dating.346 Seja no intuito de conhecer pessoas para uma
relação mais duradoura ou um simples sexo casual, sem grandes compromissos. Os ‘apps’
como Tinder, Scruff, Grindr entre outros passam a ser um canal relevante na sociedade atual.

A imagem é muito importante. Se você tem uma boa estampa, vai impressionar as
garotas. No Tinder, você tem apenas uma chance. Não tem conversa, não tem paquera,
charme. É pela foto. Se a primeira impressão não for boa, já era. Você é NOPE347. E elas
vão procurar outros caras que elas acham mais bonito.
BR- H - 5

346

Aplicativos nos smart phones como Tinder, Scruff, Grindr, etc. que possibilitam buscar pessoas com
interesses parecidos.
347
Gíria americana, usada pelo Tinder, inclusive no Brasil, para dizer “não”. Quando a pessoa, não quer
estabelecer relacionamento com a pessoa mostrada na imagem, e a descarta.
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Montagem do autor com imagens disponíveis no aplicativo “Tinder”

Com milhares de pessoas conectadas aos aplicativos é fundamental se destacar no vasto
universo de opções. Por isso uma boa imagem é fundamental: ela ajuda a criar interesse e faz
com que a pessoa interessada possa buscar mais informações e estabelecer um contato inicial,
não perdendo tempo na procura por um potencial parceiro.

Eu olho o Tinder e as vezes fico com pena dos rapazes. Alguns não têm noção nenhuma.
Será que alguma menina vai querer sair com um cara que coloca a foto dele ao lado de um
carro? Só se for Maria Gasolina348. E o carro dele, ainda, era um “golzinho” bem
velhinho. Para mim o que chama a atenção é o sorriso e se o cara não tem barriga. Não
precisa ser super fortão, mas gosto dos “sarados”.
BR- M- 7

348

Maria Gasolina: garota interessada em homens e seus carros.
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Montagem do autor com imagens disponíveis no aplicativo “Tinder”

Eu pedi para um amigo fotógrafo tirar uma foto bem legal para eu colocar no Grindr, não
queria uma selfie na frente do espelho como todos fazem. Ele fez uma produção bem legal
em preto e branco valorizando minhas pernas, que considero meu ponto forte. Funcionou
bem, tenho recebido muitos contatos.
BR- G- 8

Eu analisei muitas imagens tanto do Tinder (encontros heterossexuais) e Scruff
(encontros homossexuais). E uma coisa que sobressai no aplicativo para gays é a presença
constante de homens exibindo o corpo sem camisa ou só de cuecas. No Tinder a incidência é
bem menor. Aparecem imagens mais focadas no rosto.
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Scruff mudou a minha vida. Antes dele, a gente perdia tempo e dinheiro. Tinha que ir às
baladas, bares gays para encontrar os caras. Eu odeio lugares cheios e barulhentos. Não
fumo e nem bebo. Muitas vezes, no final da noite, eu voltava para casa sozinho, pois não
achei ninguém interessante. Com o aplicativo, não preciso sair de casa. Seleciono os tipos
que eu gosto e se der ligação entre a gente, marcamos o encontro. O Scruff apresenta
filtros dos tipos corporais e também das preferências na cama. Super eficiente. Foi uma
revolução. Não preciso mais ouvir “I will survive”349 nas boates gays. (risos)
US - G- 5

Bauman já tinha notado essa mudança, em que o esforço para conseguir uma relação
sexual mudou com o advento da internet:

Não há mais necessidade de flertar ou fazer a corte, não é preciso empenhar todas
as energias para obter a aprovação do parceiro (a), nem mover mundos e fundos para
merecer e conquistar o consentimento do outro; é dispensável insinuar-se aos olhos dela ou
dele e esperar um longo tempo, quiçá uma eternidade, para que todos esses esforços deem
resultado.350

Nesses aplicativos, a pessoa é apresentada como em um cardápio, em que o indivíduo
que busca um parceiro (a) recebe as imagens dos seus tipos preferidos. O sistema faz uma préseleção e mostra apenas os contatos com perfil (e corpo) desejado.

349

Música da cantora americana Gloria Gaynor de 1978, muito popular na comunidade gay. Foi escrita por
Freddie Perren e Dino Fekaris.
350
BAUMAN, Zygmunt. 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno; tradução Vera Pereira. Rio de Janeiro: Zahar,
2011, p.31.
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Montagem do autor com imagens disponíveis no aplicativo “Scruff”

O aplicativo Scruff apresenta um ranking das imagens dos homens mais vistos/ curtidos,
ou como eles chamam: os mais “woolfeados”351. Ao analisar as listas com os homens gays
mais “curtidos” desse aplicativo, pode-se perceber o tipo de corpo que recebe esses louros.
Homens fortes e musculosos que exibem seus corpos trabalhados para o mundo.

Os mais “woolfeados” do Scruff.
351

Na comunidade gay americana, woof é um adjetivo usado para descrever um indivíduo sexy, mas não o tipo
feminino; alguém que você não identificaria como gay se você o visse na rua.
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Apesar da existência de um caleidoscópio de corpos masculinos na sociedade, o homem
idealizado magro e musculoso apresenta-se mais uma vez como hegemônico nas preferências
desse aplicativo. Tanto para os voyeurs, os platônicos ou quem realmente deseja marcar um
encontro na vida real.

291

3.6 O CORPO COMO FIM. REFLEXOS DA ORDEM E DA DESORDEM

Na academia FFC de Chicago, eu costumava variar os horários dos meus exercícios de
musculação para entrar em contato com várias pessoas. Na parte da manhã eu costumava a
encontrar os executivos que preferem treinar logo cedo, pois como seu dia será corrido eles
sabem que correm o risco de ficar presos nos escritórios até tarde e perder sua musculação. Na
hora do almoço, era comum encontrar os mecânicos que trabalhavam nas concessionárias ao
redor da FFC: Audi, Aston Martin, BMW e Volkswagen. Eles eram os homens mais fortes que
frequentavam a academia e diariamente usavam os minutos de folga do almoço para treinar
pesado. A tarde era o período dos idosos e perto das 15:30 horas chegavam os estudantes que
saiam das escolas. Jovens a partir de 16 anos, pois para fazer musculação a FFC só permitia
pessoas depois dessa idade. Na parte da noite, era o período mais misturado de faixas etárias e
tipos de pessoas. Sendo difícil notar um perfil majoritário e preponderante.
Eu tinha conhecido o US-H-12 logo no início dos meus treinos. Ele era um homem de
quase um metro e oitenta centímetros e pesava perto de noventa quilos. Muito musculoso e
também muito disciplinado: não faltava nem aos sábados. Ele era um dos mecânicos que
trabalhava na concessionária Audi. Um dia estávamos conversando durante o revezamento de
aparelhos que estávamos treinando e vi que ele estava usando uma camiseta do “Arnold
Classic” de 2014. Ao perguntar se ele era fã do Schwarzenegger, pois a camiseta trazia o
desenho de uma pose do bodybuilder, ele começou a falar sobre a história do austríaco e como
ele tinha sido importante na sua vida. O mecânico me contou sobre o evento anual que era
organizado em Columbus. Ohio com a chancela de Schwarzenegger. E sabendo da minha
pesquisa, disse que era fundamental a minha ida, pois eu teria uma visão do “universo dos
homens fortes” em suas palavras. Um dia, depois de várias semanas treinando e obtendo
informações em outros horários, voltei a treinar durante o almoço. Reencontrei-o e para puxar
conversa perguntei: “ Nossa quanto tempo... Você parou de treinar? ” Nesse momento, vi que
ele ficou muito preocupado e vermelho. E disparou como uma metralhadora: “ Por que? Tem
algo errado? Você acha que eu engordei? “ olhando para seu abdome e se tocando ao mesmo
tempo várias vezes. Eu fiquei surpreso com a reação dele. E disse que ele estava ótimo, mas
como eu não tinha mais encontrado com ele, por estar indo em outros horários, tinha feito a
pergunta meio brincando. Nesse momento fiz a pergunta, que me mostrou um caminho
importante para minha pesquisa. “Por que você reagiu de maneira tão preocupada? ”
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Ele disse:
Você se lembra que eu te contei a minha história de como a musculação e as
atividades físicas eram importantes para mim? Eu fui um adolescente muito gordo e alvo
de bulling no High School352? Apesar de ter, hoje, um corpo forte e musculoso, aquele
garoto gordo ainda está dentro de mim.

Para US-H-12, a insegurança do adolescente continua presente no seu dia-a-dia. Quem
vê aquele homem grande e musculoso, não consegue imaginar que ele tenha sido obeso (depois
de muito insistir, ele me mostrou uma foto daqueles tempos e realmente ele mudou muito e
deve ter sido um alvo fácil dos outros adolescentes na escola). Um homem que as pessoas olham
com admiração e inveja atualmente, foi estigmatizado em um período complexo de transição
para a vida adulta. Sua transformação muscular foi parte da criação de sua nova identidade.
Uma nova identidade em que ele pudesse vencer os estereótipos e pudesse ser feliz, sem sofrer
os preconceitos que vivenciou. Eu queria namorar as meninas bonitas da escola, ser
considerado um número 8 para cima353. Para ele, a autodisciplina foi fundamental. Fez dieta
com supervisão de médico e começou a treinar muito.

Para se chegar a um corpo como o que tenho hoje, tive que fazer muitos sacrifícios.
Mas valeu a pena. Mas não posso pensar em parar, pois é fácil ganhar peso em um país
como a América. Muitas tentações seja a comida ou as atividades sedentárias como a
televisão e o cinema.
US- H- 12

Verifiquei que ele tinha começado a treinar e cuidar da alimentação para se integrar
mais na sociedade. Ser considerado como uma opção para uma relação afetiva, ser incluído nas
rodas de amigos, de não sofrer preconceito quando procurar uma vaga de emprego. O corpo era
um meio para alcançar essa integração social. O corpo magro e musculoso que ele desejava ter
em contrapartida ao corpo obeso que gerou problemas de autoestima na juventude e que ainda
apareciam de tempos em tempos.

352

High School é o equivalente americano do ensino médio no Brasil.
Os americanos gostam de classificar as pessoas em critérios estéticos, criando um ranking mental de beleza.
Indo de zero a dez.
353
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Ao conversar com outros entrevistado tanto nos Estados Unidos como no Brasil, notei
que o corpo se transformava em obsessão. Em alguns casos, pude verificar comportamentos em
que o corpo deixava de ser um meio para alcançar a integração nos grupos, para ser o objetivo
final de suas vidas, afastando-os da vida social que foi o foco inicial de suas atividades
musculares. Essa preocupação exagerada com o corpo apresenta níveis diferentes de atitudes
com relação à obtenção do corpo magro e musculoso. Nas entrevistas encontrei homens que
cada vez mais pensam no seu corpo como fim e não como meio. Eles admiram os resultados
obtidos quando se observam no espelho e travam uma concorrência consigo mesmo para
superar o que já foi conquistado. Eles abrem mão de muitas coisas para se dedicar à manutenção
do corpo magro e musculoso. Várias decisões de suas vidas são afetadas por isso. Por medo de
perder o que já conquistaram ou por querer ainda mais resultados. Alguns testemunhos ajudam
a entender esses comportamentos.
O pessoal do escritório me acha antissocial, pois eu nunca almoço com eles. Como
treino pesado, tenho que levar a minha dieta na marmita. Muito brócolis, batata doce e filé
de frango. Se eu for com eles, vou sair da minha rotina e à noite, vou ficar com peso na
consciência.
BR- H - 13
Quando eu era mais novo, gostava de beber e sair à noite com os amigos. Mas vi que
o álcool e dormir pouco acabavam com o esforço para conseguir músculos. Hoje sou
quase um monge. Prefiro acordar cedo e treinar na academia. Fico nervoso, quando é
feriado e ela não abre.
US- H – 8
Eu adorava meu namorado. Ele era um cara carinhoso, bonito e adorava a
academia de ginástica. Mas vi que a minha vida era muito dependente dos treinos dele. E
ele nem era profissional, só amador... A gota d’água para terminarmos, foi uma viagem
para Maceió. Ele tinha pesquisado o hotel, pois um fator de escolha (talvez o mais
importante) era ter aparelhos de musculação. Quando chegamos lá e ele viu o tipo de
equipamentos, começou a discutir com a gerente, pois eram ridículos. Passei vergonha. E
ele procurou um outro local para treinar. E nós só tínhamos quatro dias de feriado. Fiquei
mais tempo sozinha do que com ele. Decidi terminar quando voltamos para São Paulo.
BR – M- 1
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A vida dessas pessoas está girando em torno da obtenção e manutenção do corpo
idealizado. Mas existe um perfil mais complexo do que os já mencionados. Os portadores do
chamado "Complexo Adônis". O termo descreve uma variedade de preocupações com a
imagem corporal, ou dismorfobia354, que tem preocupado homens de várias idades homens.
Adônis representa o mito da beleza masculina. Era tão belo que as deusas Afrodite e
Perséfone se apaixonaram por ele. Par satisfazer as vontades das duas divindades, metade do
ano, ele passava com Afrodite e a outra metade se encontrava com Perséfone no Hades. O mito
representa a variação das estações: a primavera com sua beleza das flores com a presença de
Adônis na Terra e o inverno, quando Adônis ia para o mundo dos mortos.
As preocupações com a imagem do corpo dos homens variam de pequenos
aborrecimentos a obsessões graves e às vezes até ameaçadoras da vida. Eles podem apresentarse como insatisfeitos gerenciáveis em uma extremidade do espectro para distúrbios extremos
da imagem corporal psiquiátrica. O termo “Complexo de Adônis” foi cunhado por Pope,
Phillips e Olivardia no livro de mesmo nome de 2002.355 Os autores verificaram em seus
estudos, um número crescente de adolescentes e homens preocupados na obtenção de um corpo
perfeito e idealizado: magro e musculoso. Os autores definem esta fixação "Dismorfia
Muscular" como uma preocupação excessiva com o tamanho do corpo e a musculatura.
Também chamada de vigorexia, a dismorfia muscular é um transtorno de ansiedade que faz
com que a pessoa enxergue seu corpo muito menor do que na verdade ele é ou está. Ela também
é conhecida pelo termo científico Transtorno Dismórfico Muscular (TDM).
As vidas desses homens muitas vezes são dramaticamente afetadas por essas obsessões
ameaçando carreiras, bem como relacionamentos com amigos e entes queridos. Ao virar um
objetivo final a ser perseguido, o corpo ideal passa a ser um projeto que afasta as pessoas do
convívio social. E por possuir esse transtorno, os indivíduos estão eternamente insatisfeitos com
seu corpo, chegando a esconde-lo das pessoas com vergonha, apesar de já ter um padrão
corporal invejável para a maioria dos homens.

354

A origem da palavra dismorfia, vem do grego dys: “inadequado”, mais morphé, “forma, aspecto”. A
dismorfobia é o medo de possuir um corpo inadequado.
355
POPE, Harrison G.; PHILLIPS, Katharine A.; OLIVARDIA, Roberto. The Adonis Complex: how to identify,
treat and prevent body obsession in men and boys. New York: Simon & Schuster, Touchstone Book, 2002.
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Imagem exemplificando o “Complexo de Adônis”, dismorfia muscular ou vigorexia.
Disponível em http://www.minhasaudehapvida.com.br/noticia/conheca-mais-sobre-vigorexia

A vigorexia é descrita como o lado oposto da anorexia. Enquanto na anorexia o
indivíduo se enxerga mais gordo e fora de forma do que realmente é, buscando formas extremas
de emagrecer: dietas, comer e depois provocar vômitos, etc. Na vigorexia, a pessoa se vê muito
mais fraca do que realmente é, e tende a buscar todas as maneiras possíveis para ganhar massa
muscular: exercícios, alimentos, esteroides e suplementos para aumentar cada vez mais a sua
massa muscular. Os principais sintomas que podem ser vistos no individuo que tem esse
transtorno são: prática compulsiva e exagerada de exercícios físicos, o culto excessivo ao corpo
ideal propagado pela sociedade e a utilização extrema de esteroides anabolizantes e
suplementos para ganhar massa muscular.
A vigorexia é um transtorno da modernidade, causado pelas exigências da nossa
sociedade do desempenho. Surgiu a partir de uma cultura cada vez mais competitiva onde o
culto à imagem é cada vez mais estimulado, com um foco muito grande nas imagens
proliferadas nas redes sociais e também em aplicativos de dating como Tinder, Grindr, Scruff
entre outros. Este é um distúrbio gerado a partir de influências socioculturais e pelas cobranças
de amigos, da família, de colegas de trabalho, etc.
Nas entrevistas que fiz, encontrei um homem que apresentava as características de
vigorexia. Ele foi indicado por um médico do esporte e nutrólogo que me auxiliou nessa
pesquisa, e que me apresentou as principais características dos portadores do transtorno. Esse
paciente também estava em tratamento psicológico.
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Eu chorava toda vez que me olhava no espelho. Eu sempre me via como um
“Frango” e o que eu desejava era ser um “Monstro”356. Era uma época insana. Eu
malhava duas vezes por dia: de manhã antes de ir para o escritório e a noite depois do
expediente. No total eram quase quatro horas diárias, sete dias por semana. Tomei
esteroides, que deixaram minhas costas cheias de marcas e diminuíram o tamanho do meu
saco e testículos. E comia muita proteína animal com batata doce em todas as refeições. Eu
comia perto de duas dúzias de ovos todo o dia. E gastava mais de dois mil reais em
suplementos e vitaminas. E nunca estava satisfeito. Eu era um Narciso às avessas. Cheguei
a cobrir o espelho do banheiro para não me olhar. E usava roupas dois números acima
para camuflar o “corpo horrível” que eu tinha. Para os outros, eu era um clone dos caras
que aparecem nas capas da Men’s Health. Foi muito sofrimento, eu tinha até vergonha de
sair nas baladas...
BR – H – 11

O homem com transtorno da dismorfia muscular se considera longe dos padrões
idealizados como exemplo de perfeição corpórea muscular. Por isso são capazes de se exercitar
por horas a fio para ganhar mais músculos, ingerir calorias exageradamente, além de inúmeros
aceleradores do processo: esteroides, proteínas e suplementos vitamínicos. Tudo com o objetivo
de aumentar sua massa muscular a um nível idealizado, mas que muitas vezes já foi excedido,
mas não satisfaz o possuidor da vigorexia,
A obsessão pelo corpo perfeito produz mudanças importantes nos hábitos alimentares,
nos comportamentos, na autoestima, na saúde e nas relações sociais de quem sofre de vigorexia.
As ações dos indivíduos estão centradas no cuidado com o corpo. Eles tendem a restringir a sua
dieta a nutrientes destinados somente a constituição dos músculos, causando desequilíbrio de
nutrientes e prejudicando a saúde geral do corpo.
Perguntei se ele saberia dizer quais os motivos para o seu comportamento em relação à
vigorexia.
Agora que eu consigo controlar mais essa “loucura”, fico me perguntando qual foi
o gatilho para ficar tão obcecado com meu corpo. E sinceramente não sei. Alguns dizem
que é algum problema genético ou químico do meu corpo. Mas ninguém na minha família

356

“Frango” e “Monstro” são termos utilizados no mundo da musculação que definem respectivamente um
homem magro e fraco que pede informações sobre treinos, dietas, etc. e o super musculoso, que supera os
padrões corpóreos.
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tem isso. Uma das coisas que pode ter causado isso, foi um comentário de uma menina que
eu estava interessado e ele só pensava em um cara do condomínio que era bem “bombado”.
Talvez a rejeição possa ter me causado isso. Mas não tenho certeza. Graças a Deus, hoje
estou mais tranquilo. Malho muito, mas parei com os esteroides pesados. Mas o espelho
ainda me assusta.
BR – H - 11

.
O médico do esporte entrevistado afirma, baseado na sua experiência, disse que a força
da mídia, traumas na adolescência e comportamentos mais tímidos, são características dos seus
pacientes com vigorexia.
Os meninos e adolescentes estão cercados por imagens de Super-Homens. Seja
desde um boneco, um personagem no vídeo game, um ator famoso, ou os garotos
esportistas da escola que zoam com os demais. Eu sempre falo que o Capitão América faz
um desserviço aos meninos/adolescentes. Um cara que era magrinho, que o exército
americano rejeitou por ele não ter um corpo forte suficiente para ir à Guerra. E ele topa
ser cobaia de laboratório injetando substâncias químicas para se transformar em um mega
soldado forte. Eu acho que todos os meninos tímidos e fracos da escola, adorariam ser o
Capitão América. Ele é uma metáfora dos dias de hoje. Existem caminhos rápidos para
alcançar o corpo forte. Mas os danos são enormes: físicos e psicológicos.
Médico do Esporte – São Paulo

Montagem do autor. A transformação de Steve Rogers (Capitão América) no cinema.
Imagens disponíveis em https://youtu.be/KCrulxu327Q
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No cinema com o uso de computação gráfica, a transformação de Steve Rogers em
Capitão América: O Primeiro Vingador (First Avenger) 357 é impressionante, realçando que a
utilização da ciência e seus produtos químicos, resulta na obtenção do desejo. No caso do herói,
ter um corpo forte para lutar na guerra. Para os homens de hoje, a busca de sair da invisibilidade
e se destacar na multidão. Talvez o “Complexo de Adônis” devesse mudar para “Complexo do
Capitão América”, um mito moderno que inspira os fast bodies e todas as possibilidades
existentes para aumentar os músculos dos homens e ajuda a fugir dos estereótipos do homem
fraco, impotente, incapaz de sobressair e vencer na sociedade capitalista do século XXI.

Rogerio Rodrigues: feliz com seu corpo para se destacar na multidão.
Disponível em https://www.instagram.com/p/BXOSKaqBZmS/?taken-by=rogeriorodriguescruz

357

Capitão América: O Primeiro Vingador - The First Avenger (2011). Dirigido por Joe Johnston, roteiro de
Christopher Markus e Stephen McFeely. Com Chris Evans, Hugo Weaving, Samuel L. Jackson.
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CADERNO 4 – DESCANSO
Um relâmpago cortou minha cabeça dizendo: agora!, e a arrancada que dei ninguém
segurava, ele tentou mas a potência era muita; seu rosto ficou cinza, seu coração ficou na
ponta da língua, seu braço amoleceu, sua vontade acabou - e de maldade, ao ver que entregava
o jogo, bati com seu punho na mesa duas vezes. Ele ficou agarrando minha mão, como uma
longa despedida sem palavras, seu braço vencido sem forças, escusante, caído como um
cachorro morto na estrada. Livrei minha mão. João, Gomalina queriam discutir o que
tinha acontecido mas eu não os ouvia - aquilo estava terminado.
A Força Humana, Rubem Fonseca

Sem Título, ca. 1980, Alair Gomes
Disponível em http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa1531/alair-gomes
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A densidade do corpo, longe de rivalizar com a do mundo, é [...] o único meio que tenho
para chegar ao coração das coisas, fazendo-me mundo e fazendo-as carne.
Merleau-Ponty

O corpo é reflexo das sociedades.

Ele é totalmente moldável ao longo tempo.

Estudiosos de várias disciplinas dizem que nunca se falou tanto do corpo como hoje358.
Modestamente discordo. Pode-se perceber ao longo desse trabalho que o corpo sempre esteve
em primeiro plano no imaginário e nas ações dos indivíduos. Um corpo recebido da natureza e
que será pensado e trabalhado para se adequar ao zeitgeist. Se a natureza não foi generosa, o
individuo pode transformar-se no que desejar.
O corpo do homem já quis espelhar o universo: reflexo do Cosmo. Uma tentativa de
fugir da nossa insignificância perante a vastidão que nos cerca e ignorância sobre as nossas
origens. O animal que domina as outras criaturas, só pode ser a imitação do Criador, que foi
criado por esse mesmo animal.
O corpo do homem como sinônimo do “ser humano” reflete a hegemonia masculina até
os dias de hoje. Imagens desses corpos nos assombram e nos visitam desde a Antiguidade
Clássica. São corpos que perdem a função de guerreiros, soldados, trabalhadores braçais, mas
mantém as mesmas formas desejadas do passado, agora na Era Digital. Os deuses do passado
ganham carne, não nos cinzéis dos escultores, mas em aparelhos tecnológicos que estimulam a
repetição de movimentos para hipertrofiar músculos.
Um corpo que reafirma o seu poder se adaptando às exigências e demandas dos tempos.
Um corpo que deseja ser parte integrante da sociedade, e por meio dele incluir o seu possuidor
nas várias esferas sociais. Mas paradoxalmente, busca a sua individualidade e diferenciação,
nesse mar de corpos. Ao gerir o seu corpo, o homem cria e reforça a identidade pretendida por
ele. E o ser humano pode construir a identidade que bem quiser.
Um corpo que para sobressair na sociedade do desempenho deve usar outros corpos
estigmatizados como pedestal para o seu sucesso ao segregar vencedores de perdedores.
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DEL PRIORI, Mary; AMANTINO, Marcia (Orgs.). História do corpo no Brasil. São Paulo: Editora Unesp,
2011, p.9.
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Um corpo que necessita ser visto para ser cultuado. A invisibilidade é uma sentença de
morte. O carne vence o espírito e a alma nessa guerra. Os altares contemporâneos dos santos,
não estão mais nos templos. São os pódios das competições. Ou o números de “curtidas”
recebidas pelos seguidores nas redes sociais que colocam esses corpos no Olimpo. O corpo se
espetaculariza e ganha aplausos desde que siga os cânones aprovados.
O feio pode ficar bonito, desde que seja forte e musculoso. Ser “monstro” hoje é um
desejo para homens que desejam um lugar ao sol.
Um corpo que se transforma em mercadoria. Não como aquela que os navios negreiros
acorrentavam na África e conduziam pelo Atlântico para se apagar nas plantações. Uma nova
mercadoria que se acende e se projeta nas telas dos aplicativos, mas que ainda sim apresenta
um tipo de servidão não comandada por um feitor, mas por si próprio. Uma servidão
internalizada e inconsciente. Um corpo desejado que deveria libertar, mas que ao mesmo tempo
aprisiona esse servo que passa a viver em sua função.
Como escrevi no início desse trabalho, existem muitos caminhos para se estudar a
sociedade. O corpo do homem se junta a muitas abordagens já realizadas. Mas o assunto não
se encerra. Existem muitos blocos de mármore ainda esperando para que outros artistas possam
libertar esses corpos.
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ANEXO
Com relação às entrevistas livres realizadas tanto em Chicago como em São Paulo, criei códigos
para preservar a identidade das pessoas.
Para os homens americanos inicio com o código US (americano). Depois vem a
orientação sexual: H (Homem heterossexual), G (homem gay), B (bissexual). Só entrevistei um
bissexual. E depois um número na ordem das entrevistas que realizei na academia FFC de
Chicago.
Exemplos:
• US - H -1 define o primeiro homem heterossexual americano entrevistado.
• US - G -1 define o primeiro homem gay americano entrevistado.
O mesmo vale para os homens brasileiros entrevistados na Academia Reebok de São Paulo.
Exemplos:
• BR - H -1 define o primeiro homem heterossexual brasileiro entrevistado.
• BR - G -1 define o primeiro homem gay brasileiro entrevistado.
No caso das mulheres, como todas as entrevistadas se declararam heterossexuais, usei as siglas
• US – M - 1 (primeira americana)
• BR – M - 1 (primeira brasileira)
O mesmo valeu para os Personal Trainers entrevistados
•
•

US – PT - 1 (primeiro personal trainer americano)
BR – PT- 1 (primeiro personal trainer brasileiro)

Importante: essa é uma pesquisa qualitativa com entrevistas livres com o objetivo de interagir
com os indivíduos e colher suas percepções, práticas e ansiedades sobre o corpo do homem e
suas transformações na sociedade atual. Não tinha objetivos de gerar estatísticas e análises
quantitativas.
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Entrevistas com homens: perfil e códigos.
Total de entrevistados: 67 homens.

Entrevistas com mulheres: perfil e códigos.
Total de entrevistadas: 15 mulheres.
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Entrevistas com Personal Trainers: perfil e códigos.
Total de entrevistados: 12 PT’s.
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