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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo a reflexão, por meio da perspectiva da fenomenologia-

existencial, sobre o imperativo da beleza feminina na cotidianidade. Será usado como 

fundamento para compreender esse fenômeno da busca do ideal de beleza as contribuições 

que o filósofo Martin Heidegger fez acerca da essência da técnica. Segundo Heidegger, a era 

da técnica é tomada como horizonte de sentido epocal, no qual os entes, inclusive o homem, 

se mostram como recursos exploratórios, por meio do pensamento calculante. O imperativo 

da beleza assim será analisado a partir deste envio, no qual tudo se mostra disponível para 

exploração, manipulação e controle. Baseado nesta temática, será apresentada uma análise do 

discurso clínico de uma mulher que busca a psicoterapia como instrumento para retirar os 

obstáculos que a impedem de chegar na bela forma idealizada pelo impessoal.  

 

Palavras-chave: Imperativo da beleza. Mulher. Essência da técnica. Fenomenologia-

existencial. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Se olharmos atentamente as propagandas, no que tange aos conteúdos informativos 

voltados para o público feminino, observaremos que há inúmeras informações sobre dietas, 

sobre como conquistar o corpo perfeito, ou ainda sobre a maquiagem ou produto de beleza 

que disfarce alguma “imperfeição” da sua pele ou que retarda o envelhecimento do corpo. Ao 

menos no Brasil do século XXI, podemos vislumbrar não apenas um, mas alguns modelos de 

beleza feminina. Eles podem variar desde um corpo magro e esguio, como as de modelo de 

desfile de passarela, ao corpo mais voluptuoso e com curvas; há também como ideal de beleza 

o corpo esculpido por músculos conquistados com intensa atividade física ou em uma mesa de 

cirurgia.  

Podemos observar pelas reportagens que a mídia nos traz mulheres que se aventuram 

para alcançar o corpo ideal. Segundo Vieira (2015), a modelo concorrente de concursos de 

beleza no país e que possui um grande destaque na mídia brasileira, Andressa Urach, há 

algum tempo estava em evidência na grande mídia por ter sido internada por conta de uma 

infecção bacteriana nos glúteos. A modelo relatou em uma entrevista ter feito diversas 

bioplastias (procedimento não cirúrgico) em seu corpo, o que consistia em aplicações das 

substâncias de Hidrogel e de PMMA (polimetilmetacrilato). E enfim, tais substâncias 

provocaram a infecção que quase a levou à morte. Estes produtos têm a função de preencher 

os sulcos entre a epiderme e o músculo com a finalidade de conseguir um melhor formato nas 

áreas aplicadas. Ao observarmos com bastante atenção, tanto nas revistas que ditam a moda 

(em sua maioria feminina) quanto na programação da televisão e do cinema, percebe-se que 

os modelos de beleza são variados. E o esforço para alcança-los é grande. Os modelos de 

beleza e perfeição exigem dispendioso esforço físico, monetário e de tempo. Os veículos de 

comunicação brasileira normalmente colocam em destaque mulheres que já se encontram em 

um padrão de beleza restrito, e geralmente as “imperfeições” que a maquiagem e a plástica 

não conseguiram consertar, um programa de computador pode finalizar. E o produto final que 

aparece nas capas de revistas femininas ganha uma aparência plástica. 

As mulheres, que geralmente são a representação de destaque nas mídias em relação à 

beleza, ou seja, são ícones de beleza, vivem uma busca desenfreada para chegar a essa 

perfeição imposta pelo impessoal
1
. Os riscos que correm às vezes podem custar a própria 

                                                           
1
 O impessoal é articulado por Heidegger como uma espécie de nivelamento pela média em que as 

singularidades do homem são rapidamente suprimidas. Não há como determinar um “quem” do impessoal, 

porque se refere ao “todo mundo”. Não é ninguém específico. 
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vida, como vimos. E essas mulheres que são consideradas representantes da beleza são 

seguidas por tantas outras mulheres anônimas que utilizam os diversos meios existentes para 

chegar a esse patamar desejado. E algumas sofrem por acreditar que ser bonita é um destino 

inexorável. O que ocorre é uma restrição de sentido por não conseguir alcançar as medidas 

limitantes da beleza ovacionada pelo “todo mundo”, que não é ninguém em específico. 

Restrição de sentido é aqui entendida como uma compreensão estreita dos modos possíveis de 

ser e estar no mundo. No sentido aqui discutido em relação ao tema da beleza, seria acreditar 

que ser bonita é alcançar formas ou aparências específicas.  

Parte do resultado de uma pesquisa realizada pelo ISAPS (em português: Sociedade 

Internacional de Cirurgia Plástica Estética) noticiada por Collucci (2014) foi publicada na 

página online do jornal Folha de São Paulo, mostrando o ranking dos países onde houve mais 

realizações de cirurgias plásticas e qual foi o tipo de cirurgia mais realizada. No ano de 2013, 

o Brasil alcançou o primeiro lugar no ranking (1,49 milhão) ultrapassando os Estados Unidos 

(1,45 milhão) em cirurgias plásticas realizadas. A cirurgia mais praticada é a lipoaspiração, 

que consiste em retirar gordura de diversas partes do copo através de uma cânula. Em 

segundo lugar, fica o implante mamário de silicone, seguido do procedimento de 

levantamento de seios. A reportagem enfatiza que 88% das operações estéticas são realizadas 

em mulheres. O Brasil também lidera o ranking de outras cirurgias, como rejuvenescimento 

vaginal e aumento de glúteos. O presidente do ISAPS no Brasil e também cirurgião plástico, 

Carlos Uebel, justifica o aumento do número de cirurgias plásticas feitas no Brasil e sua 

consequente liderança mundial pelo aumento do poder aquisitivo da classe C.  

O aumento no número de cirurgias plásticas estéticas é um bom exemplo de busca de 

formas perfeitas, assim como também é notável o adoecimento de pessoas que estão nessa 

busca de um corpo adequado e que geralmente são diagnosticadas com transtornos 

alimentares.  

No Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais (AMERICAN 

PSYCHIATRY ASSOCIATION, 2013), em sua 5ª edição, estão listados e classificados 

diversos transtornos, compulsões e síndromes que restringem o homem em categorias de 

comportamentos que fogem à normalidade socialmente circunscrita em relação à saúde 

mental. Este manual é utilizado por profissionais da saúde mental, em geral psiquiatras e 

psicólogos, como base para diagnósticos de doenças mentais e foi atualizado recentemente em 

maio de 2013. Dentre os transtornos listados nesse referido manual, há uma categoria mais 

geral chamada de Transtornos Alimentares, que pode ser pormenorizada e se desdobra em 

outras categorias de comportamentos como: Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Transtorno 
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de Compulsão Alimentar Periódica e Transtornos de Purgação. Esses transtornos descritos, 

em geral, estão relacionados à quantidade do alimento que se ingere e à insatisfação do peso e 

da forma do próprio corpo. Pode haver um comportamento de purgação que consiste em 

colocar para fora do próprio corpo o alimento que se ingeriu há pouco tempo.  

Há uma severa preocupação referente ao que se come e à quantidade do que se ingere, 

porque há uma relação direta com a forma do próprio corpo. E se esse não está dentro dos 

padrões estabelecidos socialmente, ele é considerado inadequado. A dificuldade com o 

reconhecimento da imagem corporal também é um sinal recorrente de pessoas que sofrem 

com os transtornos alimentares que estão listados nesses manuais universalizantes, que 

alimentam os dados estatísticos e categorizantes. Na atualidade, ser gorda – ou simplesmente 

estar com sobrepeso – é sinônimo de feiura. Logo, para ficar bonita, há de se gastar um tempo 

pensando no que comer, contar calorias em rótulos de alimentos e gastar muitas energias 

fazendo exercícios físicos desgastantes.  

Esses ditames abrem brecha para pensarmos que o corpo natural não é bem-vindo. Há 

de se mexer nele. A aparência natural deve ser mexida para se adequar ao olhar hegemônico 

que diz o que é adequado e não adequado. Ademais, existimos em um mundo que é 

atravessado por uma forte perspectiva técnica e tecnológica que assegura um caminho eficaz e 

que consegue apresentar possibilidades de esculpir o corpo ao “gosto do freguês”.  

Em seu livro O mito da beleza, Wolf (1992) afirma que a indústria da beleza fatura 

altos valores ano após ano com cosméticos que prometem o rejuvenescimento e cirurgias 

plásticas que consertam defeitos ou modelam corpos. A cultura ocidental impõe à mulher que 

a beleza abre as portas da aceitação, seja no trabalho, no casamento ou na religião. Nesta obra, 

ela retrata que o padrão de beleza imposto é inatingível, mas que se sobrepõe maciçamente 

sobre as mulheres. A autora define este padrão como opressor às mulheres e que muitas 

passam anos da sua vida odiando o corpo que possuem por este não se enquadrar no molde 

considerado como o ideal.  

De modo amplo, podemos observar que esse ideal de beleza atinge, em sua maioria, as 

mulheres. E são elas, ainda, as que mais procuram corresponder a esses ditames de moda, e se 

submetem à dieta e a tratamentos estéticos caros e doloridos. A cultura da imposição da 

beleza pode aprisionar mulheres a pensar que existam somente algumas formas de 

manifestação da beleza: ser magra, aparentar jovialidade, se equilibrar em saltos, cabelos 

disciplinados e brilhantes. Ou mais, que “ser bela” é a única possibilidade de ascensão, 

aceitação e realização existencial. De fato, o que ocorre é que sempre houve a preocupação 

em torno da beleza. Porém, na atualidade, dispomos de vários recursos para se chegar a esse 
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fim garantido pelo avanço técnico científico. Esse fato, aliado à ideia sedimentada hoje em dia 

de indivíduo autônomo, eleva a noção de que a beleza pode ser algo manipulável e fabricável. 

A ideia construída de que a mulher é responsável pela sua própria beleza e culpada pela “não 

beleza” é imperiosa. Estar em falta com essa beleza imposta torna-se uma responsabilidade da 

esfera do singular que deve ser corrigida e manipulada. Essa restrição de sentido causa 

sofrimento quando não se consegue alcançar esse patamar idealizado.  

Cabe-nos, portanto, refletir sobre o modo como as mulheres podem se restringir aos 

rigorosos padrões de beleza. Podemos pensar ainda como tal restrição pode se expressar por 

meio dos diagnósticos também reducionistas que aprisionam os modos de ser do homem. 

Assim, ao mesmo tempo em que o mundo se desvela como imperativo da beleza padronizada, 

o rigor restritivo para alcançar esse padrão é visto como uma patologia, no mais das vezes, 

interpretada pelo viés biológico ou intrapsíquico.  

O que o presente trabalho procurará discutir, portanto, são os elementos 

fenomenológico-hermenêuticos que estão em jogo no horizonte contemporâneo, que 

possibilitam uma lida restritiva com a beleza feminina.  

Percebemos que esse tema é mobilizador na vida das pessoas, principalmente na vida 

das mulheres. Elas são geralmente cobradas que se apresentem bonitas desde pouca idade e 

ficam sempre vigilantes às formas do próprio corpo e atentas à tendência da moda – sofrem 

para corresponder aos padrões de beleza impostos socialmente. Discutiremos sobre como se 

dá esse clamor na nossa cotidianidade mediana
2
 acenando para o solo de constituição a partir 

do qual o imperativo da beleza se sedimenta. Para tanto, iremos nos apoiar em filósofos da 

existência, com destaque ao pensamento de Heidegger em sua obra Ser e Tempo (2014) e 

sobre a discussão que faz sobre a essência da técnica em Ensaios e Conferências (2008) e de 

como ela está imbricada com o modo como desvelamos o mundo. Toda essa discussão sobre 

o imperativo da beleza feminina também servirá de embasamento para pensarmos como essa 

questão aparece no discurso clínico de uma analisanda que procura um profissional de 

psicologia para auxiliá-la sobre a demanda de estar dentro dos padrões de beleza e seu 

consequente enrijecimento das possibilidades existenciais frente a esse ardoroso desejo.  

A partir desse panorama, podemos considerar que, de acordo com o pensamento 

fenomenológico-hermenêutico de Heidegger, homem e mundo são cooriginários. E de início e 

na maior parte das vezes o homem se movimenta a partir das orientações sedimentadas e 

naturalizadas do horizonte no qual existe. Normalmente se considera o “que todo mundo quer 

                                                           
2
 Cotidianidade mediana aponta para o modo habitual, ou seja, como de início e na maior parte das vezes o 

homem vive/existe no dia-a-dia.  
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e faz” como o certo, o ideal, o mais correto. Sem se demorar em questionar tais verdades, 

seguimos como ovelhas no rebanho desejando o que todo mundo deseja. E uma aparência 

bonita e desejável é uma das cobiças do universo feminino. É um importante tema a ser 

discutido no âmbito clínico já que ocorre uma restrição de sentido quando se acredita que a 

satisfação pessoal só será atingida quando esses ideais de beleza forem conquistados.    
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1. A QUESTÃO DA ESSÊNCIA DA TÉCNICA E O IMPERATIVO DA BELEZA 

FEMININA NA CONTEMPORANEIDADE  

 

Martin Heidegger, um dos filósofos da existência do século XX, evidencia a discussão 

sobre uma das questões fundamentais da época moderna. Em uma conferência, Heidegger 

apresenta a sua investigação sobre a essência da técnica, que está presente em Ensaios e 

Conferências (HEIDEGGER, 2008). A questão da técnica ganha destaque no momento em se 

questiona acerca da sua essência. O autor entende como essa essência da técnica está presente 

em nossa cotidianidade como destino, ou seja, como uma pré-compreensão, que de início e na 

maior parte das vezes é o modo de envio da relação homem-mundo.  

Heidegger indaga o que é a técnica, mas de antemão conclui que não se saberá o que é 

a técnica se não chegarmos à essência da mesma. Assim, entendemos que a técnica e a 

essência da técnica não são a mesma coisa. E declara: “Questionar a técnica significa, 

portanto, perguntar o que ela é.” (HEIDEGGER, 2008, p. 11). 

O filósofo, quando questiona o que é a técnica, se lança no que já está dado 

previamente. A concepção do senso comum afirma que a técnica é um meio para um fim ou 

uma atividade que é realizada pelo homem. Engloba-se nessa concepção a produção de 

ferramentas, aparelhos e máquinas. Essa visão, intitulada como instrumental ou antropológica 

da técnica, é considerada correta pela sua evidente constatação. No latim, técnica significa 

instrumentum. 

Embora esta concepção instrumental esteja correta, ela não é considerada verdadeira. 

Para se chegar ao verdadeiro há de se superar a sua evidência e chegar à sua essência ou ao 

mais próximo dela. Continuar a questionar a técnica além da sua correspondência e da 

resposta correta é necessário.  

Heidegger apresenta a técnica concebida pelo senso comum com a noção intrínseca de 

instrumentalidade, ou seja, como meios para se alcançar um fim, remetendo à noção de causa. 

A causa que produz um efeito, uma consequência, que alcança resultados. Para exemplificar 

são citadas as quatro causas que a filosofia ensina há tempos: causa materialis, causa 

formalis, causa finalis e causa efficiens, são as quatro causas que elucidam a teoria causal da 

definição de técnica como um meio para se chegar a um fim. Pretende-se com a técnica 

alcançar algum resultado. Em sua conferência o autor entrega como exemplo um cálice. Este 

cálice tem como sua causa materialis a prata; sua causa formalis é a sua forma de cálice e a 

sua causa finalis é a forma necessária para a contenção do líquido; a causa efficiens é referente 

ao produto pronto ou o cálice terminado. Desta forma, cria-se uma linha de entendimento de 
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causalidade. São etapas de produção de algo e que se objetiva chegar a algum resultado, no 

exemplo citado: um cálice. 

Contrapondo esse paradigma da causa como eficiência, Heidegger busca em 

Aristóteles o significado desta palavra entre os gregos, que caracteriza responder e dever. 

Utilizando o mesmo exemplo do cálice, o filósofo desenvolve sua reflexão: 

 
A prata é aquilo de que é feito um cálice de prata. Enquanto uma matéria (ὕλη) 

determinada, a prata responde pelo cálice. Este deve à prata aquilo de que consta e é 

feito. O utensílio sacrificial não se deve, porém, apenas à prata. No cálice, o que se 

deve à prata aparece na figura do cálice e não de um broche ou anel. O utensílio do 

sacrifício deve também o que é ao perfil (εἶδὸς) de cálice. Tanto a prata, em que 

entra o perfil do cálice, como o perfil, em que a prata aparece, respondem, cada uma, 

a seu modo, pelo utensílio do sacrifício. (HEIDEGGER, 2008, p. 14). 

 

A causa finalis seria entendida nesse contexto como aquilo que o define previamente 

como cálice da esfera do sagrado: “É, portanto, o que finaliza, no sentido de levar à plenitude” 

(HEIDEGGER, 2008, p. 16). O modo grego de responder e dever como entendem sobre a 

ideia de causa nos elucida um ponto considerado primordial dentro desse encadeamento. Os 

três modos anteriores de responder e dever no exemplo do cálice são reintegrados no quarto 

modo, onde a reflexão do ourives incide de maneira fundamental para fazer surgir o cálice 

sacrificial pronto como havia imaginado aprioristicamente. 

Logo, esses quatro modos, apesar de diferenciados entre si, possuem uma ligação 

coerente. Tal ligação faz com que algo que não vigorava anteriormente passe a vigorar, ou 

seja, leva alguma coisa a aparecer. O cálice que antes existia na imaginação do ourives surge 

quando essa cadeia de responder e dever é seguida. 

Heidegger cita Platão para elucidar o processo de transformação do não-vigente para 

vigente, que é chamado pro-dução, e este pode se dar ao modo natural, ou seja, aquilo que se 

produz por si mesmo e não precisa de nenhuma intervenção externa para viger. Uma flor que 

desabrocha é um exemplo de uma pro-dução natural. Mas um artesão ou um artista também 

pode pro-duzir algo, deixar aparecer algo que estava escondido. O autor esclarece: “A pro-

dução conduz do encobrimento para o desencobrimento. Só se dá num sentido próprio de uma 

pro-dução, enquanto e na medida em que alguma coisa encoberta chega ao desencobrir-se.” 

(HEIDEGGER, 2008, p. 16).  

A pro-dução e o pro-duzir estão naquilo que possui o eclodir em si mesmo, no artista e 

no artesão. A pro-dução conduz do encobrimento para o des-encobrimento. Logo, a pro-dução 

é uma forma de des-encobrimento. 



13 

 

 

A palavra técnica tem origem grega e possui o sentido de fazer, tanto no âmbito 

artesanal quanto no âmbito das grandes artes, abrangendo o significado de conhecer de forma 

mais profunda, no sentido do conhecimento que provoca abertura e, deste modo, um des-

encobrimento. 

 

Essa técnica no sentido grego desencobre o que não produz por si próprio e pode 

sair num ou noutro determinado perfil. Previamente se determina o objeto que será 

pro-duzido ou elaborado, através da instrumentalidade da técnica. Antes de se iniciar 

a elaboração de um cálice sacrificial pensa-se no seu molde, no seu perfil, no seu 

material. “O decisivo de (Τέχνη) não reside, pois, no fazer e manusear, nem na 

aplicação de meios, mas no desencobrimento mencionado. É neste desencobrimento 

e não na elaboração que a (Τέχνη) se constitui e cumpre em uma pro-dução.” 

(HEIDEGGER, 2008, p. 18). 

 

Esta explanação toda sobre a forma de pro-dução como desencobrimento se remete à 

forma peculiar da técnica artesanal. A técnica moderna possui o traço marcante das máquinas 

e aparelhagens. Ela também é considerada uma forma de desencobrimento, mas a sua forma 

de descobrimento se diferencia do traço da pro-dução da técnica artesanal. O desencobrimento 

da técnica moderna é marcado pela exploração da natureza.  

Em seguida o filósofo alemão evidencia a diferença da essência da técnica artesanal e 

da essência da técnica moderna. A essência da técnica artesanal é desencobrimento, deixar 

aparecer o que não era evidente. De outro modo, a essência da técnica moderna se dá na 

exploração. Explora-se a natureza para fornecer energia para armazená-la: 

 
Em contraste, explora-se uma área da terra a fornecer carvão e minérios. A terra se 

des-encobre, neste caso, depósito de carvão e o solo, jazida de minerais. Era outro o 

lavradio que o lavrador dispunha outrora, quando dis-por ainda significava lavrar, 

isto é, cultivar e proteger. A lavra do lavrador não desafiava o lavradio. 

(HEIDEGGER, 2008, p. 19). 

 

Através desse trecho o autor diferencia as formas de desencobrimento entre a técnica 

artesanal e a técnica moderna, que carrega em sua essência enxergar a natureza como um 

reservatório de energia.  

No modelo de técnica artesanal, o lavrador não dis-põe da natureza. Ele semeia a terra 

e aguarda o surgimento do plantio. A natureza faz a ação. Atualmente, o homem dis-põe da 

natureza como um manancial de recursos. A natureza é encarada em nosso horizonte histórico 

como um sistema operativo e calculável de forças. Provocar, desafiar, explorar e dis-por são 

verbos inerentes do movimento da técnica moderna, que já de início visa uma economia neste 

processo de desencobrimento. 
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Dis-por da natureza carrega o significado de explorá-la. Dis-põe do urânio para 

fornecer energia atômica que tem a possibilidade de destruição, por exemplo. A dis-posição 

cumpre um processamento que abre e expõe. Além de que com esse processamento primário 

já se desdobra uma visão de extração do máximo possível de rendimento com o mínimo de 

gasto que se puder ter. 

Heidegger cita como exemplo em sua obra a produção de energia da hidroelétrica. O 

homem em seu horizonte histórico visualiza um rio e percebe que ali há possibilidade de se 

extrair energia e cria o aparato da hidroelétrica. Pela força da queda d’água há o des-

ocultamento da energia que em seguida é isolada e transformada, e então redirecionada para 

diversos usos. Através desses passos encadeados que resultam num objetivo esperado, instala-

se uma segurança de um caminho eficaz. Fica-se assegurado de que este processo pode ser 

repetido porque o resultado é calculado e certeiro. Para isso, usa-se da infalibilidade das 

ciências matemáticas da natureza.  

 

Extrair, estocar, transformar, distribuir, reprocessar são modos de desencobrimento. 

(...) Pelo controle, o desencobrimento abre para si mesmo suas próprias pistas, 

entrelaçadas numa trança múltipla e diversa. Por toda parte, assegura-se o controle. 

Pois controle e segurança constituem até as marcas fundamentais do 

desencobrimento explorador. (HEIDEGGER, 2008, p. 20). 

 

O des-encobrimento explorador se dá ao modo da dis-ponibilidade. No sentido de 

estar a postos, disponível quando necessitar; estar de prontidão para ser utilizado; o que na 

língua alemã, Heidegger denomina de Bestand. O homem, quando desafiado a explorar a 

natureza, abre a possibilidade de participar do des-encobrimento ao modo da dis-posição. O 

exemplo que Heidegger utiliza é o do coiteiro, que serve para demonstrar que mesmo ele não 

tendo ciência do que ocorre e fazendo sua atividade como seus antepassados faziam, o 

coiteiro está à dis-posição da indústria madeireira. E não apenas isso: 

 

O coiteiro, que, na floresta, mede a lenha abatida e que, aparentemente, como seu 

avô, percorre os mesmos caminhos silvestres, está hoje à dis-posição da indústria 

madeireira, quer o saiba ou não. Ele está dis-posto ao fornecimento de celulose, 

exigida pela demanda do papel, encomendado pelos jornais e revistas ilustradas. 

Estes, por sua vez, pré-dis-põem a opinião pública a consumir as mensagens 

impressas e a tornar-se dis-ponível à manipulação dis-posta das opiniões. 

(HEIDEGGER, 2008, p. 22). 

 

Entretanto, não é porque o homem realiza o des-encobrimento que há de se cair na 

ilusão de que este está em seu poder. A essência da técnica moderna destina o homem ao 

desencobrimento do real como dis-ponibilidade. O destino rege o homem, mas não possui a 
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característica da fatalidade. O homem é livre sendo ouvinte e não escravo do destino. Ou seja, 

o homem não tem poder em relação ao desencobrimento. Este se dá com ou sem o homem. O 

que está ao seu alcance é a maneira como vai responder a este apelo que lhe chega. 

Este apelo Heidegger chama de com-posição. Seria o repouso da essência da técnica: 

“É o modo em que o real se des-encobre como dis-ponibilidade” (HEIDEGGER, 2008, p. 26). 

O homem desafiado se encontra imerso na essência da com-posição. Desta forma, perguntar 

sobre o modo como o homem se relaciona com a essência da técnica é tardia porque ele já 

está presente quando surge como destino ao homem. Esse destino é o modo como o homem é 

convocado pelo envio técnico. Este homem move-se assim sempre marcado pela busca da 

segurança e controle pelo imperativo do cálculo, da certeza, e pelo des-velar do mundo ao 

modo da exploração.  

 

1.1 A beleza no horizonte técnico: ciência, técnica e tecnologia  

 

Seremos inspirados nessa importante reflexão do filósofo alemão para compreender o 

fenômeno da valorização da beleza feminina em nosso horizonte histórico. É importante 

salientar que diante dos diversos apelos existentes no mundo sobre o culto ao corpo e sobre a 

conquista da beleza, é exposto também os meios disponíveis para se chegar ao resultado 

desejado. E a ciência, por sua vez, é uma concretização do pensamento calculante da essência 

da técnica que serve a esse objetivo. A medicina, por exemplo, é um braço da ciência que 

objetiva a saúde do homem. A forma curativa da medicina visa eliminar a doença ou mitigar 

danos causados para restaurar a saúde ou oferecer certa qualidade de vida. Para além do papel 

curativo ou preventivo da medicina, há também o papel corretivo. Podemos observar essa 

qualidade de correção mais largamente quando a medicina se alia à estética. E de fato 

algumas especializações médicas dão conta dessa aliança, como por exemplo, a dermatologia 

e a cirurgia plástica. Munida de seus aparatos técnicos, a medicalização da estética visa gerir a 

transformação de um corpo ou a manutenção do estado de beleza idealizado.  

É importante identificar que dificilmente um corpo em seu estado natural é 

reconhecido como belo. Há de se retirar ou pôr algo neste corpo objeto para ele ser 

reconhecido como tal. Vide as práticas de depilação e os de implantes de próteses. A 

intervenção no corpo e o controle do curso do fluxo natural do mesmo, que é envelhecer e 

perecer, é visto na nossa cotidianidade mediana como algo natural. Como já salientou 

Heidegger acima, seria esta a essência da técnica.  
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Collucci (2015) noticia no jornal online da Folha de São Paulo uma matéria cujo título 

é “Mulheres buscam redução de bochecha para afinar o rosto”. A matéria apresenta uma 

cirurgia que é uma prática constante nos Estados Unidos da América há quatro anos, e se 

consolidou no Brasil no último ano. Mulheres na faixa etária de 20 a 30 anos escolhem a 

bichectomia, que consiste na retirada de um acúmulo de gordura nas bochechas. O objetivo 

dessa cirurgia é proporcionar um rosto mais fino e alongado para as mulheres. O 

procedimento parece descomplicado e relativamente rápido. Dura em média 40 minutos, 

podendo ser usada anestesia local e sedação ou anestesia geral. O médico garante que a 

recuperação é análoga a uma recuperação de retirada de siso. O profissional entrevistado 

observou muita procura no último ano. Hoje, por mês, ele realiza até quatro cirurgias de 

Bichat e informa que há procura de informações sobre a cirurgia diariamente. 

Entretanto, nesta mesma matéria há uma opinião contrária de um colega de profissão. 

Fábio Nhanhas, professor da UNIFESP, adverte que no processo natural de envelhecimento 

há perda de gordura. Desta forma, haverá necessidade de num futuro próximo, injetar gordura 

no mesmo local. O doutor Kanashiro rechaça as conclusões do colega e diz que somente o 

excesso é retirado e por isso não fará falta. 

Apesar dos benefícios estéticos de uma aparência mais magra e jovem, e de ser um 

procedimento simples, a cirurgia tem seus riscos. Como o de lesionar um nervo e 

consequentemente haver uma paralisia facial, ou lesionar o ducto parotídeo, o canal que 

transporta a saliva. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, João de 

Moraes Prado Neto, a cirurgia tem alto risco e só recomenda se o volume de gordura do 

Bichat for realmente aumentado. 

A medicina “bebe” da fonte cartesiana que lida com o corpo humano de forma cindida 

dos seus pensamentos e emoções. O seu foco está em curar ou modificar as partes que 

necessitem de tais mudanças, seja por doença ou por um ideal estético. Tal como peças de 

uma engrenagem, as partes dos corpos estão sujeitas a correções. O corpo é exposto com o 

pretexto de ser pesquisado, estudado e modificado por uma intervenção direta que visa a sua 

correção. O que ocorre é que essa visão reducionista não leva em consideração toda a 

complexidade da existência humana. 

Os avanços tecnológicos conquistados por meio da ciência e as descobertas advindas 

desse modelo tornaram mais acessíveis as modificações corporais desejadas pelo homem na 

cotidianidade. Conforme tratado pelo senso comum no discurso cotidiano, o corpo, assim 

como os outros objetos do mundo físico, também está sujeito às leis da causalidade e das 

ciências naturais. A acessibilidade aos cuidados com o corpo e até com a sua modificação 
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vem crescendo. À medida que avançamos no tempo, as novidades tecnológicas surgem e 

facilitam o acesso às mudanças corporais. O exemplo supracitado do artigo jornalístico sobre 

a cirurgia de Bichat contém um tom quase corriqueiro quando compara a cirurgia facial à 

retirada de um siso. O paradigma técnico e calculante permeia a nossa realidade cotidiana 

contornando o modo como a sociedade lida com o mundo e com o próprio corpo. O homem 

cindido do mundo e encapsulado na sua subjetividade torna-se o senhor soberano que 

manipula e que acredita ser extensão de si mesmo.  

O sujeito poderoso detém o conhecimento e método para criar o que for de seu intento. 

Porém, para alcançar seus objetivos, o sujeito se utiliza do que acredita ser a sua extensão (res 

extensa). Normalmente a natureza serve como manancial de recurso para analisar, testar, 

estocar, transformar, enfim. O sujeito, além de explorar a natureza, também utiliza essa visão 

intervencionista para lidar com o corpo, tanto o próprio como o de outrem. 

O homem contemporâneo, situado em um horizonte histórico ainda marcado pelas 

dicotomias da metafísica, que ganham voz pela filosofia cartesiana, concebe seu corpo como 

objeto passível de modificações e de melhorias. Aliás, essa era a intenção de René Descartes 

quando expôs seu pensamento na sua obra O Discurso do Método (2001). O pensador elogia a 

Física pela possibilidade de ela proporcionar bem estar geral à humanidade, através do 

conhecimento das forças existentes na natureza e da sua aplicação da melhor forma possível 

para se chegar a um fim desejado. Desta forma, o homem através do seu conhecimento torna-

se senhor da natureza, como salienta Descartes:  

 

Isso é de se desejar não somente para a invenção de uma infinidade de artifícios que 

nos fariam usufruir, sem trabalho algum, os frutos da terra e de todas as 

comodidades que nela se encontram, mas também, principalmente, para a 

conservação de saúde, que é, por certo, o bem primordial e o fundamento de todos 

os outros bens dessa vida. (DESCARTES, 2001, p. 70).  

 

O filósofo Descartes foi uma espécie de representante de um sistema de pensamento 

que eclodiu na sua época. Ele deu voz ao que estava se desvelando, ou seja, se mostrando no 

seu tempo. E o que estava se desocultando na época era a defesa de um sistema de 

pensamento marcado pela valorização da razão e, partindo dela, promove a ampliação da 

força e influência humana sobre a natureza. Assim, por meio de seu método, que propõe um 

pensar metódico e discriminativo para alcançar a realidade das coisas, Descartes considera a 

dúvida em primeiro momento, com a finalidade de excluir opiniões incertas para se chegar a 

um conhecimento seguro sobre a realidade humana.  
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Partindo da dúvida como caminho para alcançar a verdade, Descartes considerou que 

as sensações podem levar ao erro. Além disso, constatou que é possível ter os mesmos 

pensamentos em vigília e nos sonhos, chegando ao extremo de imaginar que tudo era falso. 

Porém, como percebeu que não era falso o fato de estar pensando, tão logo conclui que a sua 

existência se confirma através do ato do pensar. A dúvida não consegue exterminar o 

pensamento. Assim, René Descartes reconhece-se como substância cuja essência é pensar. E, 

a partir dessa construção lógica, ocorre a cisão entre corpo e mente. Porque na medida em que 

há o reconhecimento da res cogitans, ou seja, a substância pensante, cria-se imediatamente a 

oposição: a res extensa, a substância física, a materialidade. 

A maneira de Descartes de conhecer o objeto é através da sua divisão em pequenas 

partes e revisão sistemática dos dados encontrados, para desta forma chegar ao real 

conhecimento do mesmo. Essa separação em pequenas partes é importante para a análise 

discriminativa se dar de uma maneira mais fácil. Esse modelo cartesiano eleva a questão da 

verdade em uma busca de uma certeza segura e inabalável por qualquer dúvida. O que não 

pode ser mensurado matematicamente é considerado incerto. Como o lugar da razão é na 

mente do homem que pensa e racionaliza, quem decide o que é verdadeiro ou não é o mesmo.  

O pensamento que produz a dúvida permanece o mesmo no ato de duvidar. O sujeito é 

o eu que pensa apartado do corpo material e dessa forma submetido à coisa. E tal como coisa, 

pode ser investigado, explicado e controlado. Desta forma, tem-se a ideia de separação de 

sujeito e objeto e de mente e corpo. As leis da mecânica e do movimento se aplicam tanto aos 

objetos físicos que existem nesse planeta quanto aos corpos, que por sua vez é um campo 

fértil onde a investigação científica se debruça com o propósito de investigar, mensurar e 

controlar. O homem dono da razão e consciente de si mesmo como existente porque pensa, 

logo torna em objeto o que está fora de sua razão.   

O cogito ganha um aspecto de soberania em detrimento do que é proveniente dele (res 

extensa) e através da sua razão tenta explicar a totalidade das coisas por meio de verdades 

teóricas e universais. Através desse caminho, Descartes deseja uma base de conhecimento 

seguro, inabalável e indubitável, como salienta Feijoo (2011). Conseguir chegar à verdade e à 

certeza definitiva das coisas é o objetivo do legado cartesiano que se debruça no processo 

empírico para alcançar tal fim. 

É de suma importância destacar que o pensador Descartes não é uma espécie de algoz 

por ter elevado a valorização da razão e sim um representante que deu voz a um tempo e a um 

mundo em que ele se encontrava.  
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O pensamento cartesiano influenciou sobremaneira a ciência e consequentemente os 

estudos da área da saúde e da medicina. Michel Foucault (1977) apresenta sua análise sobre a 

mudança do olhar da Medicina entre o final do século XVIII e início do século XIX em sua 

obra O nascimento da clínica. Nesta mesma época estava em curso a Revolução Francesa.   

Foucault cita esta mudança e enfatiza que há uma desocultação da linguagem aliada à 

percepção e observação clínica já praticada. A clínica entendida e praticada até o século 

XVIII na Europa detinha características de cunho observatório e levava em consideração a 

singularidade de quem estava sofrendo com aquela dor ou doença. A medicina moderna, que 

rompe com a medicina tradicional, traz um novo olhar para o ser doente e novas formas de 

conhecimento. 

Até o século XVIII, a prática da clínica era denominada de “medicina ao lado da 

cama”, o que consistia em uma observação do homem em sua totalidade. A mudança se deu 

quando houve a necessidade da associação da observação clínica que gerava um 

conhecimento individual, com o sistema geral de conhecimento adquirido através do 

empirismo. A anatomia patológica entrou em cena e utilizou-se dos corpos que não tinham 

mais vida para estudar as doenças que acometiam a população e incluíram a lógica causal para 

explicar tais doenças.  

 

O olhar penetra no espaço que ele estabeleceu como objetivo a percorrer. A leitura 

clínica, em sua primeira forma, implicava um sujeito exterior e decifrador que, a 

partir e além do que soletrava, ordenava e definia parentescos. Na experiência 

anátomo-clínica, o olho médico deve ver o mal se expor e dispor diante dele à 

medida que penetra no corpo, avança por entre seus volumes, contorna ou levanta as 

massas e desce em sua profundidade. A doença não é mais um feixe de 

características disseminadas pela superfície do corpo e ligadas entre si por 

concomitâncias e sucessões estatísticas observáveis; é um conjunto de formas e 

deformações, figuras, acidentes, elementos deslocados, destruídos ou modificados 

que se encadeiam uns com os outros, segundo uma geografia que se pode seguir 

passo a passo. (FOUCAULT, 1977, p. 155). 

 

A medicina inseriu padrões de normalidade que podiam ser comprovadas 

numericamente. O conhecimento da doença foi posto em um pedestal e visto como sucesso a 

ser alcançado. Nesse período o doente perde a atenção do olhar do médico porque estes estão 

voltados para a doença, como se esta fosse uma entidade apartada do homem que sofre com 

ela. Isolar e classificar a doença para compreender como surge, como se desenvolve, assim 

como para preparar o médico para saber diagnosticá-la. A linguagem e a semântica se 

transformaram com o discurso racional que invadia a época com toda a força.  

Os sintomas das doenças tornaram-se signos e assim foi possível criar um processo 

classificatório das doenças que se pautava nas ciências naturais. Estes signos foram utilizados 
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pelos médicos para ajudar na criação de um melhor diagnóstico. Ver e perceber era 

necessário, mas tornar transparente era o objetivo da medicina moderna. A prática médica, na 

era da valorização da razão e do empirismo, apreende o visível como a verdade.  

 

O olhar não é mais redutor, mas fundador do indivíduo em sua qualidade irredutível. 

E, assim torna-se passível organizar em torno dele uma linguagem racional. O objeto 

do discurso pode ser um sujeito, sem que as figuras da objetividade sejam por isso 

alteradas. Foi esta reorganização formal e em profundidade, mais do que o abandono 

das teorias e dos velhos sistemas, que criou a possibilidade de uma experiência 

clínica: ela levantou a velha proibição aristotélica; poder-se-á, finalmente, 

pronunciar sobre o indivíduo um discurso de estrutura científica. (FOUCAULT, 

1977, p. XIII). 

 

Foucault evidencia nessa obra o modo como o olhar da medicina é transformado. A 

importância e a valorização da atividade nosológica fomenta o esquadrinhamento do homem. 

O binarismo normal e patológico avança nos estudos do corpo humano e nos desvios de 

ordem mental. Isso quer dizer que a psiquiatria bebeu dessa mesma fonte para traçar o que era 

considerado saudável ou não saudável psiquicamente. E na bifurcação entre o normal e o 

patológico já esteve a mulher para ser diagnosticada. E o que contava para servir de 

embasamento para alguns diagnósticos psiquiátricos era a conduta moral esperada e 

estimulada socialmente e a sua aparência.  

Facchinetti e Cupello (2011) esclarecem a visão da psiquiatria brasileira no final do 

século XIX. As autoras pesquisam os processos diagnósticos das mulheres que eram 

internadas no Hospital Nacional de Alienados em Brasília no início do século XX. O país 

estava envolvido com políticas higienistas no final do século XIX, acontecia a abolição da 

escravatura e iniciava-se uma república. Havia também um grande movimento de urbanização 

e imigração, e desejava-se resolver essa situação de “desordem”. A medicina se baseava nos 

entendimentos e práticas eugênicas e higienistas. Ela prezava por uma conduta profilática, 

porque era mais econômico para o Estado. E essa ciência, assim como hoje, detinha o poder 

de dizer sobre o que era normal e anormal.  

As mulheres inseridas na sociedade patriarcal da época eram vistas com 

funcionalidades natas, sendo desprovidas de possibilidades outras que fossem de encontro ao 

que se esperava socialmente de uma mulher “digna” e “saudável”. Ser “boa” e “eficiente” nas 

funções de mãe e esposa correspondiam a estar dentro do quadro de normalidade para uma 

mulher daquela época. Se as mulheres não se enquadrassem àquilo que era esperado delas, se 

elas destoassem um pouco do que lhes era traçado e demarcado socialmente, o 

enclausuramento e a marginalização eram os seus destinos. 
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O recorte do artigo analisa os diagnósticos e os motivos que levavam as mulheres para 

a internação no Hospital Nacional dos Alienados. E tais diagnósticos, que chegavam a asilar 

as mulheres e lá por vezes permaneciam esquecidas para o resto de suas vidas, eram em sua 

maioria os de histeria e loucura maníaco-depressivas. Os estudos sobre a 

anormalidade/normalidade feminina supunham saber sobre o papel da mulher no meio social 

e ainda ajudavam na criação do que era ser essa mulher reconhecidamente normal. A 

medicina se ocupou de estudar a mulher levando em consideração as construções sociais 

partilhadas e deram aos achados peso científico, que se naturalizaram e não foram mais 

questionados.  

A modernização e a reconfiguração dos espaços urbanos abalaram a figura da mulher 

normatizada e disciplinada. A moça de família (que antes ficava restrita ao espaço e a afazeres 

domésticos) começou a circular pela cidade para ir a festas e a teatros, a trabalhar e a estudar 

também. Com a modernidade e com o avanço tecnológico, surgiram aparelhos domésticos 

que vieram facilitar a função feminina de cuidar do lar. Logo, a sociedade médica da época 

considerou que a modernidade e a consequente saída da mulher de casa para ganhar liberdade 

na rua eram fatores preponderantes para a desordem mental feminina.  

No manicômio eram alijadas mulheres que não correspondiam ao que a sociedade 

esperava delas, fugindo da funcionalidade quase natural que lhes eram impostas, como não 

desejar a maternidade ou o casamento, preferir estudar ou ler livros, não ter interesse por 

atividades domésticas. Isso, além de ser subversivo, era também considerado falta de sanidade 

mental porque ia de encontro ao papel destinado e cristalizado da mulher naquela época. 

Histeria era o diagnóstico mais usado e, como defendia o psiquiatra Henrique Roxo, era uma 

“instabilidade” geralmente provocada por leituras: “Para Henrique Roxo, as histéricas seriam 

mulheres vaidosas e teimosas, que sempre tentavam impor as suas vontades e, quando não 

eram atendidas ou eram contrariadas, se revoltavam” (FACCHINETTI; CUPELLO, 2011, p. 

705). 

É interessante notar a ligação dos interesses do Estado com a subordinação da mulher 

e do seu corpo mais precisamente relacionado com a gestação, já que havia ligação entre a 

prosperidade da nação com o número da população do país. Dada esta importância, os estudos 

e controle médico tomam conta e ditam regras para o corpo da mulher. 

Padovan (2012) analisa como era construída a loucura feminina em Recife na década 

de 1930, e a mesma expõe que o parâmetro da beleza e a conduta moral da mulher 

continuavam sendo levados em consideração para julgar a qualidade da sua saúde mental. A 

autora enfatiza que nesta época a educação física ganhou popularidade e era vista como uma 
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medida profilática contra adoecimentos. A atividade física proporcionava harmonia das 

funções corporais, era incisiva em aspectos físicos e morais. Era utilizada para fortalecer o 

corpo das mulheres para que elas tivessem melhor desempenho nos papéis e 

responsabilidades femininas. A profissão associou-se a práticas voltadas para a educação e 

para práticas eugênicas, que visavam à depuração da raça. Para atingir tal fim, o adestramento 

do corpo das mulheres se fazia necessário desde cedo, e tal prática era algo extremamente 

valorizado.  

A mulher era vista como uma célula importante porque ela era responsável por gerar o 

futuro da nação e ela deveria se empenhar em educar as crianças. E a atividade física prometia 

ajudá-las a melhor desempenhar esse papel. Além desse, havia outro objetivo com as 

atividades, que era melhorar um atributo considerado inerente ao sexo feminino: a beleza. A 

fealdade era o oposto, o qual as mulheres deveriam considerar para se reportarem para o lado 

contrário. A fealdade era considerada como equivalente de anormalidade e morbidez. A 

beleza não era inata, apesar de ser considerada um “dom” feminino, mas algo a ser alcançado 

com esforço e dedicação. As qualidades físicas eram relativas ao diferencial da mulher que 

seriam quadris e seios. Com a prática da educação física o corpo estaria nos moldes do 

desejável socialmente, já que a magreza e obesidade não eram consideradas adequadas, pelo 

menos em Pernambuco. 

Assim, tinha-se, primeiramente, um modelo de fealdade como estado de desarmonia 

física, mental e moral, causada por diversos fatores internos (hereditariedade) e externos 

(agentes físicos e químicos), nos mesmos moldes que uma doença, capaz de transformar um 

indivíduo em “instrumento de infelicidade” para ele mesmo e toda a sociedade: “a palavra 

fealdade [...] não corresponde apenas à falta de predicados físicos, de graça e de outros 

atrativos […] ela equivale à anormalidade, a morbidez” (PADOVAN, 2012, p. 158). 

Além das atividades físicas, a maquiagem surgiu para ajudar a disfarçar as 

imperfeições, entretanto deveria ser usada com prudência. A moral não poderia ser ignorada e 

por isso não se devia exagerar na dose do uso de maquiagem e adereços, porque se devia 

primar pela aparência de recato de mãe e esposa. 

Propagandas de cosméticos se utilizavam de valores propagados pela medicina na 

época e usavam da persuasão para conquistar clientes, enaltecendo a eficiência do produto ao 

mesmo tempo em que orientava sobre os cuidados com a higiene e endossava o papel de 

rainha do lar que a psiquiatria já enaltecia. O objetivo da maquiagem na época era aprimorar 

uma beleza natural, logo, a maquiagem deveria ser discreta nas cores para não chamar muito a 

atenção. 



23 

 

 

As propagandas dos produtos que garantiriam a beleza devotada na época deixavam 

implícita a importância de estar bonita para satisfazer o público masculino, que geralmente os 

maridos eram citados nas propagandas. E aliavam a ideia de beleza e saúde, como as pastas de 

dente faziam. Os odores naturais também deveriam ser extinguidos, como os provenientes da 

vagina no período menstrual. Propagandas na época publicavam que os odores poderiam 

afastar as mulheres dos pretendentes, novamente colocando em jogo o cuidado da mulher em 

relação à sua aparência porque os homens se importavam e davam valor a isso. E as mulheres 

aprendiam que teriam algum valor quando conseguissem um matrimônio.  

Podemos perceber o viés do olhar da medicina que leva em conta a medida e o padrão 

aceitos socialmente para assim distinguir mulheres entre loucas e sãs e como a beleza, 

sobretudo para a mulher, era levada em consideração para marcar o nível de aceitação que ela 

teria na sociedade.   

O avanço dos estudos da medicina, mais especificamente no campo da anatomia e das 

descobertas da genética, prova que a ciência não mede esforços para avançar no 

conhecimento do corpo humano e consequentemente no seu controle. Hoje o progresso 

tecnológico é inegável. E este, somado ao conhecimento desvelado pela medicina, está 

presente na corrida para suprir a demanda da idealização dos padrões de beleza.  

O homem soberano na era da técnica provoca e explora a natureza para garantir e 

satisfazer as suas necessidades e, consequentemente, não permite que a própria natureza siga 

seu fluxo. A ciência biomédica, por sua vez, é toda permeada pela essência da técnica que 

desvela o real ao modo da dis-ponibilidade. O composto de fluídos, órgãos, tecidos, ossos que 

integram o corpo humano é encarado como uma máquina, permitindo ajustes à medida que 

necessite de algum reparo, como ocorre em uma intervenção cirúrgica, por exemplo. É um 

corpo dis-ponível. 

Assim sendo, o homem, de início e na maior parte das vezes, responde ao apelo da 

com-posição e realiza o des-encobrimento ao modo da dis-ponibilidade. E isso se reflete no 

modo como o homem lida com os utensílios à sua volta e consigo mesmo. Ou melhor, reflete 

no modo como lida com o seu próprio corpo e/ou com o do outro. Ou seja, diante do que já 

foi explanado acima, podemos colocar em cena essa naturalização da mulher se apresentar 

dentro dos padrões de beleza ou de estar na corrida para alcançar esse estado, da forma como 

costumeiramente lida consigo mesma ao modo da exploração e participa do desencobrimento 

do real ao modo da dis-ponibilidade.  

De início e na maior parte das vezes, a com-posição vai restringir o des-encobrimento 

apenas ao modo de explorar, expor, armazenar. E dessa forma outras possibilidades de 
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desencobrimento ficam ocultadas. Ou seja, outros modos de ser e estar no mundo, que não 

seja o de ser ou estar bonita não são vislumbrados. Estão ocultados. 

Apesar do destino da com-posição atravessar o homem em seu ser, ele não pode ser 

entendido como uma coerção, porque o homem fundamentalmente é livre e, por isso, ele pode 

escutar esse apelo e não ser simplesmente submetido sem reflexão. O homem que escuta o 

apelo do destino e segue esse caminho se direciona para uma única possibilidade: realizar o 

desencobrimento como dis-ponibilidade e tirar daí todos os parâmetros e medidas para sua 

existência. Desta forma, como diz Heidegger (2008, p. 29), outra possibilidade fica 

obscurecida:  

 

(...) a do homem empenhar-se, antes de tudo e sempre mais e num modo cada vez 

mais originário, pela essência do que se des-encobre e seu desencobrimento, com a 

finalidade de assumir, como sua própria essência, a pertença encarecida ao 

desencobrimento. 

 

O filósofo alerta que a com-posição pode representar um perigo. E este perigo consiste 

em o homem se tomar apenas como dis-ponibilidade, e neste sentido cair na ilusão de 

acreditar ser o senhor da natureza e do que cria. Nas palavras do autor:  

 

Quando o des-coberto já não atinge o homem, como objeto, mas exclusivamente, 

como dis-ponibilidade, quando, no domínio do não objeto, o homem se reduz apenas 

a dis-por da dis-ponibilidade – então é que chegou à última beira do precipício, lá 

onde ele mesmo só se toma por dis-ponibilidade. E é justamente este homem assim 

ameaçado que se alardeia na figura do senhor da terra. Cresce a aparência de que 

tudo o que nos vem ao encontro só existe à medida que é um feito do homem. Esta 

aparência faz prosperar uma derradeira ilusão, segundo a qual, em toda parte, o 

homem só se encontra consigo mesmo. (HEIDEGGER, 2008, p. 22).    

 

A com-posição propicia o perigo da ilusão do homem se acreditar onipotente e que as 

coisas estão sempre disponíveis quando ele necessitar. O homem se agiganta quando toma 

essa aparência como verdade e agindo assim se afasta da sua própria essência quando não 

questiona a essência da técnica. A cada sim ao destino da com-posição que o homem dá, um 

passo para longe de sua própria essência é dado.  

Podemos observar que não há em nossa cotidianidade mediana um modelo ou ícone 

único de beleza feminina. Há alguns modelos. O importante é atingir tais modelos. E estar 

fora de tais ícones pode não ser uma possibilidade a ser considerada. A essência da técnica 

que se impõe como destino encobre outras possibilidades mais próprias de se apresentar. Em 

outros termos, a busca para se enquadrar nos parâmetros de beleza obscurecem outras 

possibilidades mais singulares. 
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Entretanto, Heidegger aponta uma saída para esse destino. A essência da técnica 

abriga o perigo e a salvação: 

 

A com-posição é o perigo extremo porque justamente ela ameaça trancar o homem 

na disposição, como pretensamente o único modo de desencobrimento. E assim 

trancado, tenta levá-lo para o perigo de abandonar sua essência de homem livre. 

Precisamente, neste perigo extremo, vem a lume sua pertença mais íntima. 

(HEIDEGGER, 2008, p. 34). 

 

Mesmo que esse destino aja como um forte apelo a um único modo de 

desencobrimento, há também possibilidades outras de formas de ser e estar no mundo. O que 

ocorre é que estão veladas. Porém, ao homem cabe restringir-se ou não ao apelo da essência 

da técnica. Porque fundamentalmente como abertura, pode relacionar-se de outros modos. 
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2. BELEZA FEMININA E SOCIEDADE: O IDEAL COMPRÁVEL 

 

Discutiremos nesse capítulo as modulações fáticas que se sedimentaram em nosso 

momento histórico, contornadas pelo envio técnico. Apoiaremo-nos em escritos de autores 

que versam sobre a condição da mulher na sociedade, como também das formas de relação e 

consumo que imperam na atualidade. Desse modo, intentamos refletir sobre como o horizonte 

da técnica se desdobra na contemporaneidade no que tange à lida com a beleza e o corpo. 

Foi costurado na e pela sociedade a noção de que a mulher bela, feminina e que cuida 

com apreço da própria aparência é mais valorizada. Wolf (1992) é uma escritora nascida nos 

Estados Unidos e é considerada feminista porque em seus escritos sobre o mito da beleza 

feminina aponta uma ideologia patriarcal que submete as mulheres a um papel secundário na 

sociedade quando priorizam a beleza em detrimento de outras qualidades. Ela aponta que 

alcançar qualquer ideal de beleza imposto socialmente fixa as mulheres em determinadas 

prioridades que exigem um grande esforço da parte delas. O tempo gasto para parecer bonita 

de acordo com o que se almeja socialmente é grande; destarte, a autora afirma que uma 

mulher bonita é aceita com mais facilidade. Nas religiões, principalmente na Igreja Católica, 

existe a alusão da beleza feminina como angelical, o que denota um predicativo de cunho 

superior, de enaltecimento. A mulher jovem e bela é associada à pureza, a um presente divino. 

Esta noção automaticamente relega o envelhecimento a uma categoria inferior e mal vista. 

A visão da mulher como um adorno, em que aparência física é mais importante que a 

capacidade intelectual, também está inserida no âmbito do trabalho. Wolf destaca que no 

início da entrada da mulher no mundo do trabalho, as vagas destinadas a elas priorizavam a 

aparência física. Eram modelos, atrizes, recepcionistas e secretárias. O mito da beleza serviu 

para supervalorizar a beleza feminina e este ser a maior qualidade que a mulher poderia ter, 

seja como esposa, empregada de uma fábrica, dona de casa ou estudante.  

Ao longo da obra, a autora relata diversos casos judiciais em que houve demissões 

arbitrárias de mulheres nos Estados Unidos e na Inglaterra. As justificativas para tais 

demissões eram baseadas no valor dado aos aspectos relacionados à beleza e à juventude em 

detrimento da competência profissional exigida pelo cargo. A corte americana mantinha uma 

jurisprudência que ia ao encontro da ideia que a beleza feminina era primordial, como destaca 

Wolf (1992, p. 40):  

 

Em 1971, um juiz sentenciou uma mulher a perder um quilo e meio por semana ou 

ser presa. Em 1972, foi decretada que a "beleza" era algo que podia, sob o ponto de 

vista legal, fazer com que as mulheres ganhassem ou perdessem um emprego. A 



27 

 

 

Junta de Apelação dos Direitos Humanos do Estado de Nova York determinou em 

ST. Cross v. Playboy Club of New York que, numa profissão de alta visibilidade, a 

"beleza" de uma mulher era qualificação legítima para o emprego. 

 

Neste contexto, a pressão para manter-se bela colocava em jogo a conservação ou não 

do emprego e da renda da mulher, e geralmente muitas mulheres gastam bastante tempo e 

dinheiro para permanecer belas. A autora afirma que a indústria da beleza fatura altos valores 

com essa demanda da mulher linda e bem cuidada. Cremes hidratantes, shampoos, coloração 

de cabelos, maquiagem, esmaltes são produtos ditos “indispensáveis” para um básico cuidado 

e produção feminina. 

A propaganda e o marketing fazem a ponte entre a indústria e a consumidora final. A 

captação do desejo feminino se faz de diversas formas, porém a técnica mais eficiente é 

colocando a mulher em falta com essa beleza imposta, e que conseguirá atingir adquirindo os 

produtos “imprescindíveis” que são vendidos no comércio.  

Lipovetsky (1989) afirma que o apelo publicitário se utiliza de uma apoteose da 

sedução. Investe-se na beleza, na fantasia, na magia de um espetáculo para atrair o 

consumidor. Necessita-se de um ar que construa uma noção de sofisticação e de fantasia para 

atingir o desejo do sujeito: “Os produtos cosméticos, as marcas de perfume em particular, 

recorrem sistematicamente a publicidades refinadas, sofisticadas, colocando em cena criaturas 

sublimes, perfis e maquiagem dos sonhos.” (LIPOVETSKY, 1989, p. 189). 

Mark Tungate (2013) é um jornalista especializado em marketing e escreveu o livro O 

Império da Beleza e mostra de que forma as marcas famosas que estão no mundo da beleza 

fizeram seu nome e influenciaram mulheres do mundo todo a utilizarem seus produtos. O 

livro aborda as técnicas que são utilizadas pelos empreendedores e que geram bilhões de 

dólares todos os anos. Desde perfumes a produtos de maquiagem de marcas famosas 

utilizaram a propaganda para influenciar a sociedade a usar tais produtos, e diversas 

estratégias são utilizadas, como a sedução de um ambiente sofisticado e glamoroso, ou a 

familiaridade e confiança que uma revendedora de cosméticos que leva a revista à casa da 

cliente, com altos preços para passar a mensagem de que o produto é único e especial.  

Entretanto, segundo o jornalista, a estratégia da inadequação também é largamente 

utilizada; aliás, pode ser concebida como o fio condutor de todas as abordagens de 

propaganda. Ele relata que um dos mercados mais promissores na Coréia do Sul é o de cremes 

de clareamento da pele. O que isso demonstra: que há um ideal de beleza valorizado e 

desejado por uma população que naturalmente não possui esses atributos, porém está ao 

alcance daquelas mulheres o produto que possibilita alcançar a aparência desejada. O autor 
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traça um panorama da publicidade destes produtos de beleza desde quando a beleza começou 

a ser valorizada pelo meio capitalista.  

Objetos de consumo estão presentes neste contorno da sociedade do espetáculo em que 

ter deve ser mais proeminente do que o ser, e o parecer está em uma escala acima do ter. 

Assim são com os objetos desejantes e assim é como o homem se coloca e se faz nesse 

horizonte histórico. Parecer ser alguém ou parecer ter algo é algo valorizado na nossa 

sociedade dita pós-moderna. A comodificação do homem em mercadoria, que Bauman (2008) 

afirma, Debord (2003) também corrobora: 

 

O espetáculo apresenta-se como algo grandioso, positivo, indiscutível e inacessível. 

Sua única mensagem é “o que aparece é bom, o que é bom aparece”. A atitude que 

ele exige por princípio é aquela aceitação passiva que, na verdade, ele já obteve na 

medida em que aparece sem réplica, pelo seu monopólio de aparência. (DEBORD, 

2003, p. 17). 

 

O sujeito não possui uma identidade fixa porque o mundo demanda uma fluidez 

imensa juntamente com uma sensação de tempo escasso e acelerado. Conforme as novidades 

vão surgindo, o velho vai ficando descartável com uma velocidade grande. Essa aparição do 

novo e a apropriação do mesmo acontecem em um curto espaço de tempo. 

Bauman (2008), em sua obra Vida para Consumo, discute o panorama da pós-

modernidade líquida e o comportamento consumista que é inerente a esse modelo de vida 

situada nesse contexto de sociedade. Para que o leitor compreenda a noção de tempo 

vivenciada pela sociedade líquido-moderna atual, o autor traz a noção de como o tempo era 

vivenciado na sociedade sólido-moderna. Ele irá alinhavar a percepção do tempo com o 

modus operandi da sociedade capitalista que vivencia sua vida pela lógica acelerada imposta 

por esse sistema econômico e com a rapidez que os objetos desejantes surgem para serem 

consumidos e são rapidamente descartados.  

Na era sólido-moderna a segurança era o fator principal, assim como a durabilidade do 

objeto. Adquiria-se um utensílio para usufruir dele durante muito tempo devido à sua 

qualidade e resistência. O objeto era fabricado para durar muitos anos, tais como joias, 

utensílios ou carros. Na sociedade de produtores, a prudência e a durabilidade eram valores 

inseridos pela forma como consumiam.  

Esta segurança que era tão prezada nesta era passou a ser algoz na era líquido-moderna 

e consumista. Isto porque a promessa da felicidade não estava sustentada sobre os objetos que 

são necessários, e sim a um crescente volume de desejos de aquisição. É imperativo que esses 

desejos sejam satisfeitos para que outros objetos desejantes entrem em cena, e assim 
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sucessivamente. Este movimento fomenta a obsolescência dos objetos que perdem o seu valor 

de utilização porque tão logo ficam “velhos” no momento em que outra mercadoria nova 

surge. Bauman (2008) afirma que o fenômeno líquido-moderno do consumismo modificou a 

forma como a sociedade sente ou vive o tempo, pois o mesmo acelerou-se. Como o autor 

propõe, aconteceu uma “renegociação do significado do tempo”. Antigas sociedades 

experienciavam o tempo de forma linear e cíclica. Já a sociedade consumista líquido-moderna 

vive um tempo denominado “pontilhista”, termo cunhado por Michel Maffesoli e que 

Bauman se apropria para estruturar seu pensamento.  

Esta noção de tempo tem a forte característica de descontinuidade ou da 

fragmentariedade, ou seja, um tempo pontuado e marcado por eventos que dispensam a 

linearidade. Dessa forma, o autor exemplifica: 

 

O tempo pontilhista é fragmentado, ou mesmo pulverizado, numa multiplicidade de 

“instantes eternos” – eventos, incidentes, acidentes, aventuras, episódios –, mônadas 

contidas em si mesmas, parcelas distintas, cada qual reduzida a um ponto de cada 

vez mais próximo do seu ideal geométrico de não-dimensionalidade. (BAUMAN, 

2008, p. 46). 

 

De fato, há um fenômeno que é a velocidade grande da obsolescência. Este modo de 

existência gera um acúmulo muito grande de lixo e o que dura muito não é valorizado. A 

sensação de novidade e superação do antigo a cada instante é animadora. Bauman (2008, p. 

131) afirma: 

 

Cada novo começo só pode levar você até aí, e não mais; Todo novo começo 

pronuncia muitos outros por vir. Qualquer momento tem uma irritante tendência a se 

transformar em passado – e mais que depressa chegará sua vez de ser desabilitado. A 

capacidade de desabilitar o passado é, afinal de contas, o significado mais profundo 

da promessa de habilitação portada pelos bens oferecidos nos mercados de consumo.  

 

O alto consumo está diretamente relacionado ao valor social, ao reconhecimento 

positivo do homem que consome. Há um sentimento de pertença e de autovalorização que se 

eleva. O sociólogo nos alerta que a forma como a sociedade se relaciona com os objetos de 

consumo foi capturada e introduzida na forma como o ser se relaciona consigo mesmo e com 

o mundo. 

 

“Consumir”, portanto, significa investir na afiliação social de si próprio, o que, 

numa sociedade de consumidores, traduz-se em “vendabilidade”: obter qualidades 

para as quais já existe uma demanda do mercado, ou reciclar as que já se possui, 

transformando-as em mercadorias para as quais a demanda pode continuar sendo 

criada. A maioria das mercadorias oferecidas no mercado de consumo deve sua 
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atração ao poder de recrutar consumidores ávidos a seu valor de investimento, seja 

ele genuíno ou suposto, anunciado de forma explícita ou indireta (...). O consumo é 

um investimento em tudo o que serve para o “valor social” e a autoestima do 

indivíduo. (BAUMAN, 2008, pp. 75-76). 

 

Passa a acontecer a transformação do homem em mercadoria, onde ele mesmo se torna 

atraente, se modifica para ser aceito na sociedade e se expõem como em prateleiras para ser 

desejado e escolhido. Podemos ver aqui que Bauman se aproxima do que Heidegger diz em 

relação ao des-velamento como dis-ponibilidade, onde o homem mesmo desvela o real como 

dis-ponibilidade.  

O sociólogo se debruça sobre três casos do cotidiano, aparentemente randômicos, para 

ilustrar o pensamento que defende. No primeiro caso, ele aborda as redes sociais que os 

jovens usam para se comunicarem com quem não está por perto deles. A internet é uma 

tecnologia que possibilita a comunicação com qualquer pessoa que tenha acesso a ela, não 

importando a distância entre elas. As redes sociais são os espaços para se contar a sua história 

para o outro da forma que melhor convir. Esse espaço é marcado pela exposição da sua 

privacidade para o público e o que é mostrado é julgado por diversos olhares. 

No segundo caso, o autor fala sobre uma reportagem em um jornal inglês que informa 

que os sistemas de informática criam um banco de dados com diferenciação de clientes, 

levando em consideração a sua forma de consumir. Os clientes que ficam no topo da lista (os 

que consomem mais) são atendidos rapidamente por um atendente de alto escalão quando 

ligam para a operadora. Quanto mais baixo na lista o consumidor estiver, pior é o 

atendimento. Os melhores compradores estão na frente na seleção natural consumista. 

No terceiro caso, Bauman informa uma nova regra aplicada pela política britânica 

sobre imigração. Seria uma imigração seletiva, em que o governo promove uma seleção no 

currículo para garantir imigrantes que possam contribuir para o país com as habilidades 

conquistadas, deixando de fora quem não preenche os requisitos do sistema de escolha.  

Afinal, o que o autor encontrou de semelhante nessas três histórias? Os jovens nas 

redes sociais, os consumidores e os serviços de atendimento e os possíveis imigrantes são 

aliciados e estimulados a se promoverem, como mercadorias nas prateleiras, para serem 

aceitos nos diversos espaços em que desejam ser inseridos: “O teste que precisam passar para 

obter os prêmios sociais que ambicionam exigem que remodelem a si mesmos como 

mercadorias, ou seja, como produtos que são capazes de obter atenção e atrair demanda e 

fregueses” (BAUMAN, 2008, p. 13). 
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Fazendo uma correlação com o universo feminino – em relação ao fato da exibição das 

pessoas tais como mercadorias para serem vistas, admiradas e “compradas” por outras pessoas 

– é importante observar que na sociedade brasileira há revistas femininas, direcionadas para 

qualquer idade, que informam o modo de como agradar seu par romântico; o que os homens 

mais valorizam nas mulheres; de como ser sensual e manter o relacionamento. Elas informam, 

geralmente, como a mulher deve se portar e se apresentar para agradar o outro e 

consequentemente ser aceita.  

Os objetos desejados e o consumidor são considerados mercadorias na era de 

consumo. O homem se comodifica, transforma-se em objeto desejante atendendo aos 

requisitos que o mercado impõe. Para Bauman (2008, p. 82): 

 

Ao explorarem o mercado à procura de bens de consumo (o propósito ostensivo de 

sua presença ali), são atraídos para as lojas pela perspectiva de encontrar ferramentas 

e matérias primas que podem (e devem) usar para se fazerem aptos a serem 

consumidos – e, assim, valiosos para o mercado. 

 

O sociólogo afirma que a sociedade consumidora teme a inadequação e a exclusão. O 

mercado usa esse medo como fonte para vender recursos e instrumentos para a sociedade 

superar o temor da inadequação. O mercado da beleza fatura bastante, pois oferece ao 

consumidor aquilo que falta a ele para ser inserido na lógica consumidora que a sociedade 

valoriza. O autor cita como exemplo as cirurgias plásticas. Sua função primeira era consertar 

defeitos genéticos ou para melhorar algum aspecto que foi danificado por algum acidente, 

como queimaduras, por exemplo. Porém, este ramo da medicina ganhou outra função, que não 

seria apenas a de reparação, mas de construção de uma nova forma corporal. E como não 

poderia ser diferente, a estética corporal acompanha a velocidade dos surgimentos das 

novidades. De acordo com o sociólogo: 

 

A cirurgia plástica não é pra remover uma cicatriz ou alcançar uma forma ideal 

negada pela natureza ou pelo destino, mas para ficar em dia com os padrões que 

mudam com rapidez, manter o próprio valor de mercado e descartar uma imagem 

que perdeu sua utilidade ou seu charme, de modo que uma nova imagem pública 

seja colocada em seu lugar – num pacote que inclui (espera-se) uma nova 

identidade, (com certeza) um novo começo. (BAUMAN, 2008, p. 130). 

 

Pereira (2010) relata em seu livro Corpo Ideal Peso Normal, que o desejo do corpo 

ideal está submetido a esta dinâmica globalizada. Beleza e juventude passam a ser 

características muito valorizadas. O ideal de beleza que temos hoje como parâmetro não é o 

mesmo que tivemos há sessenta anos. Pereira (2010, p. 47) relata que “a partir dos anos 50, a 
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juventude passa a ser vista não apenas como uma fase, mas como uma estética da vida 

cotidiana. Chega-se à magreza esquálida dos anos 60 e 70 e ao corpo ‘malhado’ dos anos 80, 

90 e da atualidade”.  

A psicóloga mostra que com o advento das biotecnologias, e o acesso facilitado das 

mesmas, a modelagem dos corpos passa a ser uma opção possível. Pode-se mudar a aparência 

através de cirurgias plásticas, tratamentos estéticos e pelo esforço de frequentar a academia de 

ginástica. Esses fatos acabaram se tornando uma realidade costumeira que atendem ao ideal 

capitalista, pois alcançam um grande percentual da população e geram uma grande margem 

de lucro. 

As novidades dos tratamentos estéticos e cirurgias estão sempre surgindo e 

estabelecendo o ideal de beleza num patamar mais alto, e o desejo de consumir essas 

novidades acompanha essas ofertas. Além disso, quem valoriza esses ditames de beleza, que 

são geralmente impostos pela mídia e publicidade, fica cada vez mais preso a esse modelo 

imposto socialmente sem questionar ou tematizar a própria singularidade.  

Na desenvoltura da globalização e do capitalismo desenfreado, o corpo humano é 

capturado como uma mercadoria. A beleza feminina sempre teve o seu valor e destaque. Na 

atualidade em que estamos inseridos, novas técnicas surgem para intervir neste corpo e torná-

lo belo como preconizam as propagandas e revistas de moda. A beleza natural perde o seu 

valor frente à beleza conquistada por diversos meios disponibilizados por um mercado que 

lucra bastante com essa busca. Cotidianamente se tem uma noção de que só não é bonita 

quem não quer ou não se esforça para tanto, porque os meios para se chegar no patamar de 

beleza idealizado estão à mão de todas as mulheres. E, dessa forma, o corpo natural e sem 

intervenções fica delegado à feiura e à não aceitação. 

Percebe-se que o imperativo da beleza atinge, em sua maioria, as mulheres. E é para 

elas que são voltados os anúncios e propagandas de moda, de dieta, de tratamentos estéticos 

caros e doloridos. A beleza ocidental “globalizada” é um produto rentável. Por trás dela está 

indústria da beleza que criou um padrão de beleza inalcançável.  

Em uma coluna da revista TPM (CORTÊZ, 2013), é analisada a questão da abordagem 

incisiva da publicidade em relação à beleza feminina. A postura das repórteres é fazer uma 

crítica desse apelo midiático sobre esse tema. As revistas femininas são as que mais lançam 

mão de modelos belas para estamparem as capas de revistas direcionadas ao público 

feminino. Essas mulheres escolhidas já estão inseridas em algum padrão de beleza 

estabelecido, usam as roupas da moda e maquiagem para aperfeiçoar a aparência. Mas ainda 

assim, os editoriais de publicidade usam o Photoshop, um programa de computador que 
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melhora a imagem digital. Com esta ferramenta melhoram a imagem e corrigem imperfeições, 

como eventuais manchas na pele ou até eliminação de medidas no corpo da modelo. A 

repórter Natacha Cortêz (2013) confirma esta informação com um relato de José Fujocka, que 

trabalha com tratamento de imagem: 

 

‘Quando surgiu por aqui, nos anos 90, usávamos com outros objetivos, como para 

equalizar cores’. Ele diz que foi no começo dos anos 2000 que começaram as 

correções estéticas. ‘Em 2005 houve um boom da ferramenta no Brasil para 

correções em editorias de moda e publicidade feminina. Então os pedidos 

começaram: Emagrece aqui, estica ali, limpa aquela mancha’. Fujocka assegura que 

as fotos mais retocadas são mesmo as relacionadas à beleza feminina. ‘Nove entre 

dez fotos de mulheres que chegam são retocadas. Com os homens não: evitam-se 

retoques, a aparência precisa ser mais rústica, a barba por fazer por exemplo.’ É 

tanta manipulação que ele acaba recusando trabalhos: ‘Revistas de dieta não faço há 

anos. É radical demais. Na vida real é impossível chegar àqueles resultados’. 

 

Mensalmente ou semanalmente são lançadas revistas com mulheres ícones nas suas 

capas. São mulheres consideradas lindas, porém irreais. A perfeição delas é manipulada, é 

plastificada. Entretanto, as mulheres que estampam as capas de revistas servem de modelo de 

beleza a ser alcançado. Este ideal que beira o inalcançável, já que chega a ser digitalmente 

modificado, é um objeto de consumo de tantas mulheres anônimas.  

O imperativo da beleza parece servir a um sistema mercadológico e capitalista e a cada 

novo dia surge algo novo a ser consumido. Uma nova dieta para perder peso, uma nova 

medicação que auxilia na perda de medidas, um novo procedimento estético que retarda a 

aparência de envelhecimento. Sempre há uma nova oferta para se chegar mais perto da beleza. 

O que parece é que diante de tanta oferta e de meios disponíveis para se chegar nesse ideal, 

alcançar esse padrão seria uma questão de escolha individual. De acordo com o que foi dito 

em relação à essência da técnica que Heidegger (2008) investiga, pode-se dizer que assim 

como a ciência, o sistema de mercado capitalista que explora, intervém e esgota recursos, é 

um desdobramento da essência da técnica.  
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3. BELEZA E CLÍNICA: ANÁLISE FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL DO 

DISCURSO CLÍNICO  

 

Já vimos que a essência da técnica é reconhecida como uma pré-compreensão. Ela 

orienta nosso modo de estar no mundo. Dita a forma como nós lidamos e nos relacionamos 

com outros entes no mundo. O modo da exploração, do resultado e do controle são 

características inerentes da essência da técnica e do nosso tempo. São determinações 

sedimentadas do mundo, caracterizadas pelo “o que todo mundo faz” e por isso tem o sentido 

de impessoal. Confere-nos uma segurança de nos entregar um caminho ou um modo de ser e 

de se comportar já dado em nosso horizonte histórico. 

O impessoal tem seu rito e sua cadência, de forma que uniformiza e naturaliza o modo 

como se deve se relacionar, agir e se comportar. Dessa forma as singularidades e diferenças 

são rapidamente suprimidas e niveladas pela impessoalidade. Lidamos com os entes como 

simplesmente dados, ou seja, de forma fechada, simplificada. Rapidamente se conclui algo ou 

alguém e assim não se dá margem para a surpresa e para o estranhamento. Como esclarece 

Heidegger em sua obra Ser e Tempo: 

 

O impessoal desenvolve sua própria ditadura nessa falta de surpresa e de 

possibilidade de constatação. Assim nos divertimos e entretemos como 

impessoalmente se faz; lemos, vemos e julgamos sobre a literatura e a arte como 

impessoalmente se vê e julga; também nos retiramos das “grandes multidões” como 

impessoalmente se retira; achamos revoltante o que impessoalmente se considera 

revoltante. O impessoal, que não é nada determinado, mas que todos são, embora 

não como soma, prescreve o modo de ser da cotidianidade. (HEIDEGGER, 2014, p. 

184). 

 

O impessoal também retira do homem a possibilidade de se responsabilizar de uma 

maneira mais própria e refletida sobre as suas ações e decisões. De início e na maior parte das 

vezes, o impessoal vai servir como fonte de facilitação e familiarização, desobrigando o 

homem do peso da existência que é sempre sua. A existência “é sempre minha” no sentido de 

que eu sou sempre responsável por ela, embora o mundo tutele a nossa vida e decisões. O 

impessoal concede a ideia de que “é de todo mundo”, mas ao mesmo tempo “não é de 

ninguém”.  

Não é algo considerado como um valor menor, e sim constitutivo da existência. É uma 

estrutura ontológica. A impessoalidade desvela modos de ser impróprios e ao mesmo tempo 

encobre possibilidades de uma existência mais própria e singular. Entretanto, paradoxalmente, 
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é o impessoal que abre possibilidades de uma apropriação mais autêntica da existência. É a 

partir dele que o estranhamento pode surgir, embora rapidamente o encubra.  

O Dasein é lançado no mundo e é a partir de si que ele retira suas determinações, seu 

entendimento prévio de si mesmo, e geralmente se dá como um ser encapsulado, fechado. Um 

ser simplesmente dado. Não obstante, o Dasein é abertura, compreensão de si mesmo e do 

mundo que é seu. Nas palavras de Heidegger: 

 

Quando a presença descobre o mundo e o aproxima de si, quando abre para si 

mesmo seu próprio ser, este descobrimento de “mundo” e esta abertura da presença 

se cumprem e se realizam como uma eliminação das obstruções, encobrimentos, 

obscurecimentos, como um romper das distorções em que a presença se tranca 

contra si mesma. (HEIDEGGER, 2014, p. 187). 

 

A estrutura fundamental do Dasein é abertura, é liberdade. Ele muitas vezes se fechará 

em determinações ditadas pelo mundo, como já dito acima, e com isso obscurece o seu caráter 

de poder-ser. O Dasein encobre a possibilidade de ser si mesmo, um si mesmo mais próprio, 

mais originário. O que não quer dizer que seja um “eu”, uma ideia de ipseidade, porque assim 

estaria recaindo em uma outra identificação. Como diz Sá (2015, p. 52): “ser si mesmo em um 

sentido próprio ou impróprio diz respeito apenas ao grau de aprisionamento ou de liberdade 

em relação às nossas identificações”. 

O Psicólogo Clínico – que aqui será intitulado Analista da Existência numa adequação 

à temática fenomenológica e existencial – esbarra com queixas dos analisandos que versam 

sobre um desencontro entre o movimento próprio e as deliberações dadas pelo impessoal. O 

sentido de análise aqui não é o comumente entendido ao modo cartesiano de decomposição 

em partes para se chegar à causa do fenômeno, mas sim o sentido de soltar as amarras, de 

destecer o emaranhado de determinações que encobrem o fenômeno. É uma análise que 

retorna para a unidade que possibilita essa composição, uma análise que leva em consideração 

a compreensão do homem como liberdade que ele é, o Dasein, o poder-ser (MATTAR; SÁ, 

2008). O analista deve ficar atento às determinações que sustentam nosso horizonte histórico 

e às expressões singulares de correspondência que o homem faz no mundo, e de como isso 

aparece no atendimento clínico.  

Em apontamentos anteriores vimos como a essência da técnica atua como destino que 

desvela determinados modos de compreensão do mundo. A ciência é permeada por esse apelo 

e todas as modalidades de ciência atuam de forma calculada e objetivando a previsibilidade 

das ocorrências. Assim é a medicina, a matemática e também a psicologia. Esta enxerga seu 

objeto de estudos, o homem, como um ente simplesmente dado, com determinações 
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apriorísticas e que pode ser aprimorado. A superação do homem frente às adversidades da 

vida é enaltecida pela psicologia cientificista. Como apontam Mattar e Sá: 

 

O psiquismo, como capacidade mental, deveria desenvolver-se com a ajuda do 

psicólogo, cuja missão seria atuar na adaptação bem sucedida ao meio, tornando o 

homem competitivo e capaz de superar as adversidades. Todo o ideal cientificista da 

modernidade se faz presente no projeto da psicoterapia como psicologia aplicada 

com fins pragmáticos. (2008, p. 3). 

 

A psicologia se pauta em compreensões determinísticas e explicações causais. A 

queixa do analisando é decomposta em partes para se chegar à causa do problema. Por outro 

lado, a Análise da Existência objetiva livrar o Dasein das amarras que o determinam e o 

aprisionam, e liberá-lo para a abertura que fundamentalmente o constitui. Outras abordagens 

da psicologia objetivam desamarrar o homem das suas identificações e consequentemente do 

seu sofrimento, porém objetivam uma evolução, um desenvolvimento pessoal. Isso quando 

não se debruçam sobre uma ideia de correção do comportamento para que o homem se adeque 

ao mundo, como se o homem devesse alcançar outro estado psicológico, ou seja, outras 

determinações prévias “mais saudáveis” quando se desamarra das que estavam lhe fazendo 

sofrer. Ainda assim, o caráter de poder-ser fica obstruído.   

Isso considerado, vamos nos basear no método fenomenológico, o qual pretende 

analisar os fenômenos conforme eles se apresentam, suspendendo assim interpretações 

fundadas pela perspectiva técnico-científica ou pelo senso comum, porque essas, ao invés de 

elucidar, trazem mais obstáculos.  

Há abordagens que teorizam sobre o homem, que criam explicações causais universais 

que tentam abarcar a existência humana. Temos como exemplos a psicanálise e a teoria 

comportamental, que criaram as suas teorias fundamentadas em um entendimento de um 

funcionamento mecanizado do homem, fortemente influenciados pelo pensamento cartesiano. 

Em contrapartida, a psicologia nos moldes de uma fenomenologia existencial é uma 

psicologia da negatividade, sem psiquismo, sem uma ideia de sujeito positivamente dado. 

Edmund Husserl foi um filósofo alemão que fez críticas à concepção de um psiquismo 

originário e de natureza psicofísica, e elabora a fenomenologia que pretende analisar os 

fenômenos como eles se dão se abstendo de toda e qualquer teorização acerca dele. Apesar de 

ter criado uma metodologia nos moldes cartesianos para fundamentar de forma rigorosa sua 

filosofia, distancia-se de Descartes no que tange à perspectiva da subjetividade encapsulada. 

Ele utiliza o conceito de consciência intencional quando se posiciona de forma a analisar e 

refletir sobre a consciência e considera que o eu não é uma unidade, uma subjetividade 
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posicionadora do mundo, mas uma síntese de fluxo que se dá em um espaço de imanência, em 

sua cooriginalidade. Sua intenção era suspender as considerações ontológicas que posicionam 

o homem – sejam científicas ou do senso comum. Ele sugestiona que se abandone a atitude 

ingênua de tomar essas “verdades” sobre as coisas como naturais. E Feijoo ainda sugestiona 

que se “dê um passo atrás para retornar ao ponto de surgimento correlato cooriginário dos atos 

de consciência em geral” (2011, p.29). 

A consciência intencional não se retém em si mesma, mas se realiza nos seus próprios 

atos. É transcendente. E para se chegar à natureza intencional dos fenômenos psíquicos, faz a 

sua orientação de modo que haja uma suspensão das orientações e interpretações do mundo e 

tomar uma atitude antinatural diante dos fenômenos. O que isso quer dizer? Que é necessário 

suspender as interpretações e deduções previamente dadas e naturalizadas, sejam da ciência 

ou do senso comum, para se chegar ao fenômeno como ele se apresenta, priorizar a descrição 

do fenômeno que se apresenta ao invés de deduzi-lo.  

Por não poder prescindir do mundo, da vida fática, a Fenomenologia Hermenêutica de 

Heidegger se faz necessária para complementar essa visão inicial de Husserl. Heidegger 

pretende utilizar seu modo próprio de investigação para chegar ao sentido do ser. Para se fazer 

a análise do existir em Ser e Tempo, Heidegger utiliza-se do método fenomenológico. O 

filósofo busca chegar “às coisas mesmas” e descobrir o sentido do ser no modo como se 

mostra, à maneira do ente. A Fenomenologia Hermenêutica pretende encontrar o sentido do 

ser do ente de forma mais originária e para isso deve prescindir das teorias metafísicas e 

científicas. Pretende-se compreender o ser sem recorrer a interpretações que modifiquem o 

seu sentido. E para isso há de remeter-se às possibilidades, tendo em vista não alterá-las com 

interpretações fundadas em concepções prévias, mas captar o sentido a partir do que se 

mostra.  

 A psicologia tenta entender o homem a partir desses construtos científicos que tendem 

a substancializar o homem, porém Heidegger trata de uma ontologia fundamental em que o 

ser e seu sentido se dão historicamente no mundo. Homem e mundo são cooriginários, são 

inseparáveis. Isso quer dizer que as determinações do mundo, do impessoal, ditam a cadência 

do ente do ser de início e na maior parte das vezes. Para fugir de termos que dão uma noção 

de fechamento ou substância, como sujeito ou indivíduo, ele lança o termo Dasein. Este é 

fundamentalmente abertura, que se apropria das determinações concedidas pelo seu horizonte 

histórico de maneira própria ou imprópria. O Dasein se faz, escolhe-se, porque ele é 

originalmente nada, é negativo e por isso pode ir se formando. Dessa forma, nenhuma 

categoria universalizante abarca o Dasein porque ele possui fundamentalmente o caráter de 
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singularidade. Feijoo esclarece: “Denomina-o ser-aí para destacar a sua duplicidade de ente e 

ser” (2011, p. 36). Ser-aí é a tradução para o português da palavra Dasein de origem alemã, 

também já traduzida por Presença. O Dasein é a dinâmica existencial e é lançado em um 

horizonte histórico. O ser se mostra a partir do ente, a partir dos seus modos possíveis de se 

apresentar. E geralmente, quer dizer, de início e na maior parte das vezes, o ente se 

apresentará ao modo impróprio da existência. Heidegger retorna à questão do ser porque 

considera que foi esquecida pela filosofia e pela metafísica quando focavam apenas no ente. 

Para entender o sentido do ser, o filósofo então lança mão da fenomenologia hermenêutica na 

qual o ser se mostra por si mesmo a partir do ente na sua cotidianidade mediana.  

A Análise da Existência, que possui suas bases na fenomenologia hermenêutica de 

Heidegger, se faz sem se ater às prescrições. Essa clínica psicológica se detém em seu caráter 

descritivo e enunciador. Esta perspectiva trata da circularidade que resguarda a relação 

universal e singular do Dasein. Feijoo explicita bem essa concepção: 

 

O singular diz respeito a que o Dasein é sempre meu e que a compreensão é um 

existencial que se expressa sempre singularmente. Mas a indeterminação originária 

do Dasein torna necessário que ele se constitua pelos sentidos que se articulam no 

mundo que é seu. As orientações do mundo, ou seja, o acontecimento – apropriativo 

constitui-se no caráter universal que sustenta as possibilidades singulares de ser. 

(FEIJOO, 2015, p. 19).  

 

Logo, é necessário o Analista da Existência estar atento às determinações do mundo 

sem perder de vista o modo singular do analisando de correspondê-las. Uma possibilidade 

mais própria pode surgir da tensão entre o dever ser que o impessoal determina e o poder ser 

que é inerente ao Dasein que todos somos. Ou seja, conhecer as generalidades que a 

cotidianidade mediana concede e ao mesmo tempo as apropriações singulares que o Dasein 

faz a partir desse quadro geral.  

A cadência do mundo tutela o homem entregando-lhe identidades, e o Dasein é 

caracterizado pela negatividade, assim buscando apoio nas orientações do mundo e 

esquecendo-se da sua própria cadência. O Dasein encontra-se preenchido e familiarizado com 

o seu “eu” construído, com as suas identidades. Quando ocorre algo que quebre essas certezas 

cristalizadas e o estranhamento pode surgir, este pode vir acompanhado do questionamento de 

si mesmo e dessas orientações sedimentadas. A Análise da Existência orientada pela 

Fenomenologia Hermenêutica tem como traço fundamental a negatividade e deixa 

transparecer essa nadidade e indeterminação que somos fundamentalmente (FEIJOO, 2015). 
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Ao nascermos somos indeterminados, mas somos lançados em um mundo que já de 

antemão possui uma compreensão prévia articulada de modo impessoal que orienta um modo 

de ser. Acreditamos como verdadeiras e absolutas essas orientações que vêm ao nosso 

encontro, até porque somos seres-no-mundo. É o mundo que nos constitui de início e na 

maior parte das vezes. No entanto, Heidegger (2014) orienta que se volte ao pensamento mais 

originário para os sentidos dos fenômenos transparecerem, já que estão sob uma névoa de 

explicações causais ou do senso comum. 

No tema em questão deste trabalho, podemos pensar que o projeto de ficar magra e 

bonita obscurece outras possibilidades como o de não se apresentar bonita como 

costumeiramente se idealiza. Estamos lançados em um horizonte histórico que nos oferece 

orientações de como se deve ficar bonita, mesmo que não exista um único ideal ou modelo de 

beleza. Já observamos que há algumas variações desses ideais. O que os une é o esforço e o 

tempo da manutenção dessa aparência desejada. O corpo magro é tão valorizado e idealizado 

quanto um corpo trabalhado em músculos ou um corpo feminino que ressalte as suas curvas 

“naturais”. Há a busca antienvelhecimento, as inúmeras dietas e maquiagem para ressaltar a 

beleza feminina. Há dispêndio monetário e de tempo para alcançar tais parâmetros que o 

impessoal construiu. Tal empreendimento se desvela como manancial de recursos a serem 

incessantemente explorados, tal como Heidegger (2008) postula sobre a técnica. Essas 

orientações nos apontam que a satisfação pessoal será alcançada na medida em que nossa 

aparência esteja de acordo com os ditames do impessoal. Logo, a busca da beleza se faz 

constante porque os recursos exploratórios são infinitos e se apresentar feia ou acima do peso 

é sinal de falta de cuidado pessoal e de fracasso. E na evitação dessa ideia de fracasso, caímos 

numa armadilha que nos aprisiona.  

Para exemplificar como essa demanda da nossa atualidade cotidiana se dá de forma 

que possa restringir as possibilidades de sentido da existência, trouxemos uma análise do 

discurso clínico de uma mulher de 47 anos chamada Claudia
3
, que me procura para 

atendimento psicológico e diz que foi indicada a mim por uma nutricionista. Ela trabalha 

como dentista e tem filhos casados. Atualmente mora sozinha. Claudia me liga para pedir 

informações sobre a consulta e relata brevemente o motivo de sua procura: ela deseja 

emagrecer. Diz que durante toda sua vida já se submeteu a diversas dietas, pratica atividade 

física regularmente, mas que ainda assim mantém o efeito sanfona, ou seja, ela alcança o peso 

ou a forma desejada, mas volta a engordar depois de um tempo. Portanto, Claudia conclui que 

                                                           
3
 Esta Análise do Discurso é uma criação inspirada em meus atendimentos.  
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o seu problema só pode ser emocional. Este trecho acena para um modo de ser de Claudia que 

irá se apresentar em outras falas de nossos encontros, que é sua busca por explicações que 

desvendem o real, uma causa tranquilizadora. Eu marco a nossa primeira sessão por telefone 

para outro dia e a mesma comparece no horário combinado.  

De início aqui já aparecem orientações sedimentadas do impessoal quando Claudia diz 

que já percorreu alternativas conhecidas por “todo mundo” para alcançar seu objetivo que era 

ficar magra e permanecer magra. O impessoal diz como alcançar esse ideal: restrição 

alimentar e realizar atividades físicas. Detém um método, igual para todos. Como essas 

tentativas foram frustradas, ela se interroga pela causa de não conseguir tal feito e chega à 

conclusão de que um profissional que conhece a mente e as emoções se apresenta como mais 

um recurso que pode ajudá-la a “consertar” essa questão. Busca a terapia com vias a encontrar 

ferramentas que expliquem e determine que o objetivo de emagrecer seja alcançado. 

Normalmente, em nosso horizonte histórico, o profissional de psicologia é visto como 

alguém que pode ajustar outro homem através do seu conhecimento das técnicas psicológicas. 

Ela já cumpriu todos os manejos que estavam ao seu alcance e que são disciplinares e do 

conhecimento público: dietas várias, outros vários exercícios físicos e ainda assim não 

conquistou seu desejo.  

A analisanda chega no horário combinado para nosso primeiro atendimento. Ela não 

se demora em falar de sua queixa: “estou gorda e não consigo parar de comer”. Ela se 

classifica como bonita e atraente para a idade dela, mas se preocupa porque não consegue 

manter seu peso. Diz que vive fazendo dieta, que pesquisa tudo sobre o assunto. A última 

modalidade de restrição alimentar que experimentou foi o cardápio de alimentos considerados 

desintoxicantes, o vulgo detox. São alimentos, geralmente verduras, grãos e frutas, que 

prometem a função de limpar o organismo livrando-o de obstruções que uma alimentação não 

regrada ocasiona. Claudia diz que começou a fazer essa dieta antes mesmo desta modalidade 

se tornar “uma moda”, como ela falou: “Comecei a fazer essa dieta porque uma nutricionista 

me recomendou. Mas andei pesquisando e conversando com uma amiga médica, e ela me 

disse que essa dieta é mais uma invenção desnecessária. O corpo não precisa de alimento 

nenhum pra desintoxicar, ele mesmo faz isso naturalmente”. Logo em seguida deixou de 

seguir tal dieta. Parece que Cláudia, quanto mais tenta encontrar um caminho seguro, mais se 

perde em diretrizes do melhor caminho a seguir. 

Ela me conta a ocasião em que tentou engravidar. Essa tentativa durou alguns anos. 

Foi constatado através de exames que ela tinha problemas para engravidar naturalmente e 

então recorreu à inseminação artificial. Ela diz que ficou tão obcecada com o fato de não 
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conseguir, que se dedicou a estudar genética para entender o que de fato acontecia que a 

impedia de engravidar naturalmente. E assim repete o mesmo comportamento de investigação 

na tentativa de esgotar todas as possibilidades de conhecimento do fenômeno. Fenômenos que 

acontecem na existência de Claudia e ela não consegue dominar e controlar de imediato 

tornam-se objetos de estudo. A analisanda acredita que esmiuçando o fenômeno a fundo e 

compreendendo-o, o controle de tal possibilidade é possível. A busca pela aparência desejada 

e pela gravidez se deram ao modo da investigação e controle.  

Num próximo momento, Claudia me fala sobre a ocasião em que foi em uma consulta 

médica ortomolecular indicada por uma amiga: “Essa minha amiga emagreceu bastante e me 

recomendou muito ela”. A médica lhe receitou as medicações e exigiu que fizesse atividade 

física todos os dias durante 1 hora e que optasse por hidroginástica ou caminhada, assim como 

lhe indicou uma dieta de restrição alimentar. A médica lhe garante que ela irá emagrecer 8 kg 

em um mês. Claudia diz sentir alegria com a afirmação da médica, apesar de estar descrente 

que irá conseguir tal feito em tão pouco tempo. Ela, na verdade, sente-se um pouco frustrada 

porque estava depositando certa confiança na medicação ortomolecular e não esperava que a 

médica fosse lhe dizer que o papel dos remédios era o de auxiliar. As medicações 

ortomoleculares iriam agir de forma a auxiliar o emagrecimento e que sozinhas não iriam 

fazê-la perder medidas. O que a médica enfatizava como fundamental era a restrição 

alimentar e a atividade física. Parece então que Claudia depositava uma grande expectativa de 

conseguir aquilo que mais desejava no momento com o mínimo de esforço de sua parte. 

Parece que dispender esforço quando imaginava que algumas pílulas resolveriam rapidamente 

o problema a frustrou quando percebeu que só seriam auxiliares.  

Em outro momento do nosso encontro, Claudia parece depositar confiança novamente 

na medicação quando me questiona sobre procurar um psiquiatra que lhe medique, porque se 

compara a um viciado em drogas quando fala de seu modo de se relacionar com a comida. 

Diz: “[...] começo a comer e não consigo parar mesmo sabendo que vou engordar se continuar 

comendo”. Novamente aqui Claudia se toma como impotente, não consegue dar limites para 

seu ato de comer. Considera-se uma viciada e novamente depositando uma fé em que o 

fármaco irá fazer aquilo que ela não consegue fazer por si própria. Ela, dessa maneira, se 

coloca em um modo impróprio, indeterminado, como se não fosse livre para escolher porque 

é uma vítima da sua compulsão.  

Diz estar perto de fazer cinquenta anos e já sofre com a famosa “crise dos cinquenta 

anos”. Em um determinado canal de televisão, Claudia assistiu a um programa relacionado à 

beleza feminina que trazia um tema especial sobre mulheres de 50 anos e a beleza. Relata que 
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chorou durante todo o programa porque viu mulheres belíssimas na televisão com cinquenta 

anos ou mais e de forma nenhuma se sentiu representada ali. Percebeu que as mulheres que 

estavam com 50 anos no programa estavam muito bem de aparência e olhou para si 

criticamente por não estar no mesmo patamar que tais beldades. O império da beleza ganha 

voz no impessoal em que singularmente o ente se sente impelido a seguir esses ditames, 

mesmo que isso não seja tão viável assim cotidianamente.   

Ela relata sua ida a uma academia de Crossfit (grupo de atividades intensas que 

exigem grande força e preparo físico) perto de sua casa e deparou-se apenas com jovens 

frequentando as aulas. Relata que por conta do problema no joelho ela não conseguiria fazer 

tais atividades e chora quando constata isso. Aqui aparece uma cobrança de si mesma para ser 

aquilo que não aparece como possibilidade para ela, já que possui limitações físicas por conta 

das dores no joelho, assim como ser bonita tal como as artistas de televisão e ter a disposição 

e a saúde física de jovens com a metade de sua idade. O projeto de ser magra, bonita e jovem 

estão no plano do ideal.  

Podemos lembrar da discussão de Kierkegaard quando o filósofo nos diz que o 

desespero humano é perder-se na desmedida dos necessários e possíveis. Para Kierkegaard 

(1848/1961), o Eu é síntese entre possíveis e necessários. O Eu se realiza se lançando nos 

possíveis. E o desespero no possível acontece quando não se percebe ou reconhece seus 

próprios limites, contornos e necessidades. O eu desespera na abstração de possíveis que não 

cessam de surgir a cada instante. O filósofo dinamarquês entrega como exemplo de desespero 

de possíveis em forma de desejo, o cavaleiro citado nas lendas que persegue uma ave rara 

para atingi-la, porém quando pensa em conseguir tal feito ela voa e se afasta novamente. E ele 

por ter ido tão longe atrás do seu desejo já não sabe mais o caminho e se vê perdido e na 

solidão: “...assim é o possível do desejo. Em vez de reportar o possível à necessidade, o 

desejo persegue-o até perder o caminho de regresso a si próprio.” (KIERKEGAARD, 

1848/1961, p. 72). Tal como o cavaleiro das lendas, Claudia perde-se nos possíveis e carece 

dos necessários, almeja alcançar um corpo e uma disposição física que não se abrem como 

possibilidades para ela.  

Apesar de ter uma orientação de reeducação alimentar e ter conhecimento acerca do 

funcionamento do corpo humano em relação a emagrecimento, já que se debruçou nos 

estudos acerca disso, ela não consegue parar de comer. Em uma fala sua, ela deixa esse 

aspecto transparecer: “[...] Eu comprei um monte de produto light para a reeducação alimentar 

e estava bebendo um chá de hibisco que adoro, inclusive. E quando me dei conta, estava 

comendo um bolo de fubá delicioso que tinha sobrado lá em casa. O bolo era de fubá, mas 
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não está na lista da minha dieta. Eu comecei a chorar”. Reflito para ela: Se esforça para 

manter-se na dieta, mas ao ver um delicioso bolo, não resistiu. Parece muito difícil dizer não 

às coisas deliciosas. Claudia ficou pensativa. 

Em outro momento, fala brevemente que fará aniversário e pretende fazer uma grande 

festa com muitos convidados. Além de idealizar a sua festa também idealiza a sua aparência; 

pretende estar linda e magra. A analisanda deixa claro que sua satisfação virá mediante a 

conquista do corpo magro: “[...] Quando ficar magra, eu vou me sentir melhor. Não me sinto 

bem, porque eu estou gorda. Eu já vou fazer 50 anos e o que me resta? Mas também as 

mulheres de cinquenta anos que eu conheço estão todas velhas e acabadas”. Interessante notar 

que Claudia percebe as mulheres que estão à sua volta, próximas ao seu mundo real como 

“velhas e acabadas” e lança seu projeto de ser magra tal qual as beldades produzidas na 

televisão e nas revistas.  

Pergunto o que acontece quando ela consegue emagrecer. Ela vive o efeito sanfona há 

anos. Consegue alcançar o peso desejado, mas não consegue mantê-lo por muito tempo. Ela 

diz que da última vez conseguiu se manter um mês e meio magra. Sente-se bem quando 

emagrece, usa outras roupas. Diz que chama a atenção e é elogiada. Porém, não se sente à 

vontade com elogios. Com a exposição ela fica bem feliz, mas não gosta de elogios demais 

em relação à sua aparência. Quando dizem que ela está linda, tenta disfarçar falando que a 

roupa é velha. Inclusive sente incômodo quando fazem elogios em relação à inteligência dela. 

Diz que se considera bastante inteligente, mas não se sente à vontade com elogios.  

Ela relata que tomou por conta própria um remédio controlado para emagrecer, mas 

após cinco dias desistiu porque o mesmo não fez o efeito esperado. Conta que dias depois 

tomou outro remédio sem prescrição médica para se acalmar. Ela sente-se melhor, não come 

compulsivamente como antes e conclui: o lado emocional altera sua fome. Eu então esclareço 

para ela: Quando se sente mais calma, você não come sem parar. Parece que na maior parte 

das vezes você não se sente calma. Então, como você se sente? Claudia responde: “Eu me 

sinto agitada, me sinto ansiosa”. Sente-se ansiosa como? “Quando percebo que não consigo 

emagrecer, quando eu como demais. Antes e depois de comer me sinto mal. Não consigo ser 

feliz comendo demais”. Eu digo: você gostaria de se sentir plenamente feliz e isso significa 

ter o corpo que deseja. Você já tentou e vem tentando muitas maneiras de atingir esse corpo, 

mas não consegue. O corpo perfeito parece distante de alcançar. E o que você consegue 

alcançar? “O máximo que eu consigo é ficar magra por pouco tempo ou emagrecer um pouco, 

não tanto quanto eu gostaria. Sempre falta um pouco pra ficar do jeito que eu quero, pra ficar 

perfeito”. Eu digo: ou o corpo perfeito ou nada! Ou você se torna magra ou come sem parar, é 
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isso? A partir desse questionamento um silêncio se instaura e Claudia fica pensativa. E 

responde: “Sim, é isso”. Neste momento a analisanda fica pensativa quando percebe que a 

possibilidade de ser feliz é restrita ao formato do seu corpo. Quando ela busca uma única 

possibilidade de perfeição, outras possibilidades ficam veladas. Inclusive se entregar ao prazer 

da comida não é possibilidade que lhe traga conforto ou deleite, porque a culpa se instaura já 

que esse não é o comportamento que a levará a ser magra e linda como deseja. Parece que 

Claudia só vê uma possibilidade frente ao que o mundo lhe diz ser o ideal. Na experiência 

existencial, Cláudia vive a impossibilidade do fechamento absoluto, vive a tensão entre o 

querer comer um delicioso bolo e dever emagrecer. Escolher emagrecer não se mostra 

suficiente frente às experiências sensíveis da existência. Recorre então à segurança do 

pensamento que calcula, na tentativa de que os especialistas lhe deem a chave, a resposta para 

a garantia do ideal. Na vida, na existência, Claudia sofre por esbarrar na tensão constitutiva de 

que a cada vez precisa escolher. Presa a uma possibilidade, esquece de si, de sua própria 

medida.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos perceber até aqui como o imperativo da beleza feminina ditado pelo 

impessoal geralmente pode ocasionar uma restrição de sentido da mulher que intenta alcançar 

tal ideal. A restrição de sentido se dá na forma de acreditar que ser bonita é ter a aparência 

maciçamente veiculada como tal em nosso mundo. E na escalada de atingir tal objetivo, há 

mulheres que não medem esforços. O fato de o Brasil estar em primeiro lugar do mundo em 

procedimentos estéticos representa o fascínio pela conquista da beleza ideal.   

O que se faz presente nesse âmbito da beleza feminina na nossa cotidianidade é o 

sentimento de inadequação frente a esse incessante chamado a ser bela, tal como Claudia 

sentiu quando olhou para as mulheres na TV como destaques da beleza feminina e não se 

sentiu representada, já que não conseguia ser tão bela como as artistas. Ela se cobrava a ser 

bela como elas, assim como se cobrava ter a disposição e a saúde física dos jovens. O que é 

possível fazer para se alcançar esse ideal restrito? As possibilidades de fabricar o corpo do 

jeito que desejar estão disponíveis no mercado, desde pílulas até cirurgia. Incluídos estão 

também os riscos à saúde em consequência dos procedimentos inadequados ao corpo humano. 

É custoso ser bela na nossa cotidianidade.    

No projeto de fabricação de si mesma para ser reconhecida como bonita é necessário 

dis-por de si própria, dis-por do próprio corpo e enxergá-lo como manancial de recursos, 

intervindo nas suas formas naturais, no ritmo do envelhecimento para manter uma aparência 

que agrade e que se enquadre nos ditames do impessoal. 

Foi necessário apresentar a essência da técnica, que como vimos não tem nada de 

técnica, para entendermos que seu apelo promove o desvelamento do real de forma limitada. 

Essa força de armação (Gestell) que fundamenta nossa pré-compreensão do mundo que é 

nosso, age ao modo da exploração, intervenção e controle. Logo, de início e na maior parte 

das vezes, agimos cotidianamente de acordo com essa pré-compreensão, ao modo do controle 

e da instrumentalidade.  

O impessoal tende a obscurecer outras formas de des-velamento e, desta forma, ocorre 

a possibilidade de aprisionamento nos ditames de normalização. A pré-compreensão da 

técnica que leva o homem des-encobrir ao modo da disponibilidade, como já alertou 

Heidegger (2008), é uma força, mas o Dasein, por ser fundamentalmente abertura e liberdade 

e por ter a possibilidade de compreender a si e seu mundo, pode dizer sim ou não a essa força 

que o constrange.  
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